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Memòria de l’Associació d’Arxivers
de Catalunya de l’any 2006

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 2006,
agrupades pels cadascun dels àmbits funcionals, per 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 asso-
ciació.

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 nos-
tre col·lectiu professional.

Relacions Institucionals

Durant l’any 2006, s’ha treballat en la consolidació de la nostra asso-
ciació i desenvolupament dels programes marcats per la Junta directiva
per l’impuls i promoció de la nostra professió. Aquest any ha estat un
any de canvis polítics a Catalunya, i per tant, les relacions institucionals
han comportat la presentació de l’Associació al nou director General de
Patrimoni Cultural de la Generalitat, sr. Josep Maria Carreté, i al nou
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell.

S’han mantingut diverses reunions amb la Subdirecció General
d’Arxius per poder concretar i establir els diferents nivells de cooperació
de forma conjunta i les línies de treball que s’han de treballar coordina-
dament. Concretament, la cooperació per muntar l’exposició itinerant
sobre el retorn dels documents catalans a Salamanca i la participació
directa de la Subdirecció General en les diverses activitats organitzades
per l’Associació.

Tanmateix s’ha participat en el desenvolupament legislatiu de la Llei
d’Arxius, concretament donant la nostra opinió en el reglament del
Consell Nacional d’Arxius, on hi estem representats pel President de
l’Associació, i també en els projectes de decret del Registre d’Arxius i de
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

També s’ha acordat participar en el finançament de l'edició del
Manual d’Arxivística, tant en la versió original catalana com en les tra-
duccions que es faran a posteriori al castellà i a l’anglès.
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Una altra actuació que s’ha dut a terme han estat els contactes i nego-
ciacions amb l’ajuntament de la Seu d’Urgell per a la celebració del XI
Congrés d’Arxivística de Catalunya el proper mes de maig de 2007.

D’altra banda, s’han mantingut reunions amb la Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona per tal d’avaluar el grau de com-
pliment del conveni signat l’any anterior i establir els termes del conve-
ni negociat per al 2006.

L’Associació ha hagut d’intervenir en la defensa del col·lectiu
d'associats, en el procés selectiu obert per la Generalitat de Catalunya
per cobrir 45 places d’arxivers perquè, a la convocatòria, no es contem-
plava la valoració com a mèrits el Mestratge en Arxivística i Gestió de
Documents organitzat des de la mateixa Associació conjuntament amb
diverses universitats catalanes. Tenint en compte això, s’ha interposat
un recurs contenciós administratiu contra la convocatòria, al·legant que
el títol del mestratge ha d’accedir al barem de mèrits en igualtat de punts
que l’ofert en l’actualitat per la ESAGED. De forma paral·lela, des de
l’Associació, s’han iniciat converses amb la Direcció General de la
Funció Pública per mirar de resoldre la incidència per la via del pacte i
finalment, es va aconseguir que amb una certificació de la Universitat
que avalava la procedència d’assimilar el mestratge amb el postgrau
ofert per la ESAGED, la Direcció General de Funció Pública de la
Generalitat ha acceptat la inclusió del mestratge d'arxivística dintre del
barem de mèrits a valorar.

Documents catalans a Salamanca

El dia 31 de gener, en compliment de la Llei 21/2005, de 17 de novem-
bre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confis-
cats amb motiu de la Guerra Civil, una part del retorn es va fer efectiu
amb l’arribada de la documentació de la Generalitat de Catalunya repu-
blicana a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

D’altra banda, l’AAC ha col·laborat amb la Subdirecció General
d’Arxius en la realització, per part d’arxivers catalans desplaçats a
l’Archivo General de la Guerra Civil a Salamanca, dels inventaris de la
documentació corresponent a entitats i particulars, que resta pendent de
retornar a Catalunya. Aquests treballs han finalitzat durant l’últim tri-
mestre de l’any i resten pendents de verificació.

També, l’AAC ha col·laborat amb la Subdirecció General d’Arxius en
la exposició “El retorn dels documents catalans confiscats a
Catalunya” que es va inaugurar el mes de febrer al Palau Moja, seu de
la Direcció General de Patrimoni Cultural. A partir del mes de març,
aquesta exposició ha començat un recorregut itinerant per diferents
arxius catalans a l’objecte d’apropar aquest important llegat a tot el
territori.



197Lligall 27/2007

Convenis i col·laboracions amb
les administracions

En el marc general del conveni signat l’any 1991 entre la Diputació de
Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a promocionar i
difondre iniciatives culturals en matèria d’arxius i patrimoni documental,
la Diputació de Barcelona va aprovar atorgar-nos una subvenció de
12.000,00 €

Des de la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, s’han rebut col·laboracions que han estat
essencials pel desenvolupament de la nostra activitat. Concretament ens
han atorgat:

1. 20.000,00 €a pel funcionament general de l’Associació i per la tra-
ducció d’articles de la revista Lligall a l’anglès per atendre les
demandes que ens venen a través del Web.

2. 62.240,00 € d’aportació per col·laborar en la realització de l’inven-
tari de la documentació confiscada a Catalunya i dipositada al
Archivo de la Guerra Civil a Salamanca.

Coordinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat
Espanyol (CAA)

L’Associació d’Arxivers de Catalunya, al llarg de l’any 2006, ha parti-
cipat activament a les quatre reunions que s’han celebrat a la Coor-
dinadora d’Associacions d’Arxivers de l’Estat Espanyol.

Entre les actuacions més destacades en les que ha participat directa-
ment l’AAC, cal destacar:

– L’aprovació dels estatuts de la Coordinadora d’Associacions d’Arxi-
vers per a la seva constitució com a entitat amb personalitat jurídi-
ca pròpia, a efectes de poder accedir a subvencions i altres ajuts de
les administracions públiques.

– La creació d’un grup de treball sobre l’accés a les places d’arxiver,
requisits mínims i funcions. En aquest grup participa com a represen-
tant de l’AAC el vocal de Treball i Estatus Professional, Josep Conejo.

– L’aprovació de la proposta de criteris mínims per a una titulació uni-
versitària oficial en arxivística i gestió documental, amb una càrre-
ga mínima de 120 crèdits.

– La creació d’un grup de treball sobre estudis d’arxivística i gestió
documental. En aquest grup participen com a representants de
l’AAC el vocal de Formació, Miquel Serra, i el soci i professor de
l’ESAGED Alfred Mauri.
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– La presentació d’al·legacions a la traducció de la Norma PNE ISO
15489-2 que ha realitzat AENOR a través d’un grup de treball en què
la presència dels arxivers continua sent testimonial.

– L’entrada de representants de diferents associacions professionals
d’arxivers al Comitè Tècnic 50 de l’Agència Espanyola de Norma-
lització (AENOR), amb l’objectiu de participar en la traducció i adap-
tació de normes internacionals ISO. En aquest Comitè participen
com a representants de l’AAC els socis Lluís-Esteve Caselles i
Joaquim Borràs.

– La presentació d’esmenes perquè la nova Llei Bàsica del Govern i
l’Administració Local inclogui una obligació per tal què els munici-
pis de més de 10.000 habitants tinguin un arxiu municipal i perso-
nal adequat en nombre suficient.

– La presentació d’al·legacions al projecte de llicenciatura en

Informació i Documentació que està preparant el Ministeri d’Edu-
cació.

– La comunicació al Ministeri de Cultura que la proposta de Norma
Española de Descripción Archivística (NEDA) és totalment insufi-
cient i cal refer-la.

Activitats organitzades

Entre el gran ventall d'activitats organitzades per l'AAC destaquen les
següents:

– 4rt Laboratori d’Arxius Municipals (LAM) “La gestió dels arxius

municipals: realitats i models". Organitzat per la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Subdirecció General
d’Arxius de Catalunya o l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Es va
celebrar el 23 febrer de 2006 al Pati Manning.

– VII Jornada d’estudi i debat,: e-administració @rxivers. Va tenir lloc
el 24 de maig de 2006 a les Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona. L’objectiu era donar a conèixer els
darrers projectes de l’administració publica vers la nova relació
amb el ciutadà. cosa que afectarà sens dubte a la gestió documen-
tal i a les funcions bàsiques de la nostra professió. Va comptar amb
la participació de Consol Cervera Macià (Cap de l’Àrea d’Admi-
nistració Electrònica, Direcció General d’Innovació i Organització de
l’Administració, Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques); Isabel Campos González (Responsable de l’Arxiu Central
Administratiu, Departament de la Presidència); Sergio Vasquez
Bronfman (Expert en e-learning i gestió del coneixement, professor
a l'European School of Management a París i assessor de les comu-
nitats de pràctica del Departament de Justícia).
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– L’absència de dos dels ponents no va restar interès a una jornada
que va reunir a més de 130 persones. Aquesta absència es va com-
pletar amb la organització d’una taula rodona integrada per Lluís
Esteve Casellas, Quim Borràs, Lluís Cermeno, Isabel Campos,
Raimon Nualart i Anna Lorente.

– 9es Jornades Imatge i Recerca. Organitzades pel Centre de Recerca
de l’Ajuntament de Girona, l’Associació d’Arxivers de Catalunya, el
Departament de Cultura, el Departament d’Universitat, Recerca i
Societat de la Informació i el Ministerio de Cultura. Amb el títol Fons
fotogràfics: Estratègies i Tècniques per a un ingrés adequat, es van
celebrar a la ciutat de Girona del dia 14 al 17 de novembre de 2006.
El següent grup d’experts va aportar els seus coneixements sobre
la matèria a través dels taller, les ponències i les presentacions
d’experiències: Àngel Fuentes (Conservador de fotografia); Werner
Matt (Stadtarchiv, Dornbirn); Jesusa Vega (Professora titular d’Art
Modern i Contemporani. Universitat Autònoma de Madrid); Pablo
Ruiz (Conservador de fotografia. Consultor del Centro de tecnología
de la Imagen de la Universidad de Màlaga); Angela i Ian Moor (The
Centre for Photograpgic Conservation, London); Richard Ranft (Cap
dels Serveis Tècnics dels Arxius Sonors: British Library, London);
Anne Cartier-Bresson (Directora d’Atelier de Restauration et de Con-
servation des Photographies de la Ville de Paris); Kurt Deggeller
(Director de Memoriav, Berna); Sílvia Domènec (Directora de l’Arxiu
Fotogràfic de l’Arxiu Històric de Barcelona) i Maria Teresa Siza
(Directora del Centro Portuguès de Fotografia).

– Organització juntament amb el COBDC i el Col·legi de Periodistes
de la Taula Rodona sobre el dret social a la informació el dia 9 de
març de 2006.

– Continuen els preparatius XI Congrés d’Arxivística de Catalunya
que tindrà lloc a la Seu d’Urgell els dies 10, 11 i 12 de maig de 2007.
Amb el títol d’ Innovació i desenvolupament professional. Els mem-
bres del comitè científic son: Joan Boadas, Isabel Campos, Emília
Capell, Xavier Conchillo, Josep Fernández; Teresa Ibars, Patrícia
Lloveras, M. Luz Retuerta, Jordi Serchs i Albert Villaró. El Comitè
organitzador és integrat per: Joan Antoni Jiménez, Anna Lorente,
Marta Albà, Susanna Vela, Albert Villaró; Miquel Serra i Carme
García.

Difusió

S’ha continuat fent la difusió externa de les publicacions que fa periò-
dicament l’Associació: butlletí, jornades i cursos de formació, publica-
cions, etc., així com les activitats i novetats a tots aquells associats que
volen rebre la informació per correu electrònic.
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Enguany, el Departament de Cultura ha sol·licitat la inclusió al nostre
web d’un baner sobre les subvencions que atorga el Departament,
durant un període de dos mesos. Aquest baner s’ha mantingut fins final
d’any, un cop finalitzat el procés.

Afers econòmics

La liquidació de l’exercici 2006 dóna uns ingressos de 176.949,57 €,
mentre les despeses arriben a 174.064.97 €. Això suposa un resultat po-
sitiu de 2.884,60 €.

Dins el capítol de despeses cal destacar l’aportació de 6.000 € a la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) per al funcionament
de l’ESAGED tal com estipula el conveni signat el 5 d’octubre de 2005 en
el qual l’AAC es compromet a aportar 12.000,00 €entre el 2005 i el 2006.

Dins el capítol d’ingressos cal esmentar la continuïtat del conveni de
col·laboració entre l’AAC i la Diputació de Barcelona i l’aportació de la
Subdirecció General d’Arxius destinada a subvencionar el funcionament
general de l’Associació i la traducció d’articles de Lligall a l’anglès per
poder ser consultats des del web. Cal esmentar també la subvenció
rebuda de la Subdirecció General d’Arxius per col·laborar en la realitza-
ció de l’inventari de la documentació confiscada a Catalunya i diposita-
da a l'Archivo de la Guerra Civil a Salamanca.

Finalment cal destacar la cancel·lació d’un crèdit pendent des de l'any
1991 amb la Caixa de Girona per valor de 7.621,96 €.

El pressupost ordinari previst per a 2007 és de 99.000,00 €. El pres-
supost extraordinari per a la realització del XI Congrés d’Arxivística de
Catalunya els dies 10,11,12 de maig a La Seu d’Urgell és de 81.100,00 €.

Afers administratius

Durant l’exercici de 2006, s’ha portat a terme una reestructuració
administrativa del personal de suport de l’Associació amb la intenció
d’adaptar, dintre de les disponibilitats econòmiques de la nostra entitat,
les funcionalitats del personal als requeriments actuals de l’Associació.

El manteniment dels àmbits d’actuació de l’entitat, va comportar
l'elaboració d’un estudi de necessitats i adaptar els perfils a les previ-
sions de treball que es contemplen pel futur.

L’organització dels cursos de formació, la celebració de les jornades
d'arxivística i d'estudi i debat, així com els laboratoris d’arxius munici-
pals, impliquen una considerable dedicació horària del personal admi-
nistratiu i és necessari mantenir l’actual esforç per donar el màxim de
serveis a l’associat/da, sobretot, quan pel fet d'estructurar els cursos de
forma descentralitzada i repartir-los entre les diferents circumscripcions
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en funció de les necessitats i les demandes dels associats/des, fa que
aquesta tasca sigui més intensa, i per tant, més necessària.

En l’aspecte organitzatiu intern, en el transcurs de l’any 2006, s’ha
optimitzat la gestió del moviment dels socis i s’ha treballat en l’agilit-
zació de l’entrada de les partides d'ingressos i despeses en el programa
informàtic de comptabilitat. De forma paral·lela, s’ha continuat en
l'organització de l’arxiu administratiu de l’Associació.

Moviments dels socis

Durant l’exercici de 2006 s’han produït un total de 52 altes i 36 baixes,
quantitat que tot i representar un augment de setze socis més en el
balanç social, entra dins dels paràmetres normals de cada exercici. És
significatiu el petit però continuat creixement del nostre col·lectiu, espe-
cialment pel que fa a socis numeraris i també hem de destacar la nova
categoria de socis jubilats, creada perquè aquells que han acabat la seva
vida laboral continuïn dins del nostre àmbit.

Un cop fet el recompte dels associats i fet el balanç de les altes i les
baixes, en data de 31 de desembre de 2006, l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, la componen aquest nombre de socis i sòcies en les diferents
categories:

Cursos de formació continuada

L’any 2006 dintre de la programació de formació continuada de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya es varen ofertar els següents cursos:

• 1/2006 - Protecció de dades de caràcter personal i arxius: Josep
Matas i Balaguer (Advocat a Tarragona, 9 de maig i Barcelona, 21
de setembre)

• 2/2006 - Conservació de vídeo i pel·lícules en format digital i analò-
gic: Pau Saaverda (Tècnic del Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI) a Girona, 26 d’abril)

Qualitat dels socis Total 2005 Altes baixes Total 2006

Adherits 163 13 26 150

Numeraris 434 20 10 444

Institucionals 90 4 94

Estudiants 23 8 31

Jubilats 7 7

Total 710 52 36 726
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• 3/2006 - Signatura digital i certificació digital: Ignacio Alamillo Do-
mingo (Responsable de l'Àrea d'Assessorament i Recerca de
l'Agència Catalana de Certificació) a Lleida 29 maig, a Girona, 19 de
juny i Tarragona,18 d’octubre.

• 4/2006 - Jornada sobre l’aplicació de la norma de descripció arxi-
vística de Catalunya (NODAC) (Barcelona, 29 de juny i Barcelona, 4
de juliol i a Lleida 7 de juny).

• 5/2006 - Seminari sobre quadres de classificació uniformes: Joan
Domingo (Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura),
Lluís–Esteve Casellas (Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publi-
cacions de l’Ajuntament de Girona) i Joaquim Borràs (Arxiu de la
Universitat Pompeu Fabra) a Barcelona, 15 i 29 de maig, i, a Lleida,
20 de novembre.

• 6/2006 - Normalització de documents de treball en administracions
públiques: Pere Joan Guiu, (Dr. enginyer industrial en organització.
Professor de l'ESAGED UAB) a Girona, 7 de novembre).

Amb les diferents edicions que es varen realitzar dels cursos a les ciu-
tats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona varen sumar un total de 14
edicions (a Barcelona 6, a Girona 3, a Lleida 3 i a Tarragona 2). El nom-
bre total d’hores programades va ser de 79 hores i van haver-hi 276 ins-
cripcions.

D’aquestes xifres cal destacar el curs 4/2006, Jornada d’aplicació de

la norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC), del qual es va-
ren fer 5 edicions (una a Lleida i 4 a Barcelona) amb un total de 30 hores
i 150 inscripcions. Aquest 2007, es preveu que es realitzin noves edicions
d’aquest curs, així com la realització d’un curs de caire pràctic d’aquesta
norma de descripció.

D’altra banda el 2006 és va signar un conveni de col·laboració en
matèria de formació amb el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de
Catalunya (COBDC) per tal que tant les associades i associats d’amb dues
institucions tinguin els mateixos descomptes en els cursos que oferten i
així mateix la possibilitat de col·laborar en l’organització de cursos.

Finalment durant el 2006 s’ha tramés cartes d’informació i reclama-
ció a diferents institucions, organismes i empreses que han organitzat
cursos d’arxivística i a on els professors/ores que impartien aquests cur-
sos no eren professionals arxivers/eres. Lògicament també s'han resolt
totes aquelles preguntes, suggeriments i consultes que ens han efectu-
at les associades i associats en matèria formativa.

Publicacions i fons bibliogràfic

Durant l’any 2006 s’ha enllestit el número 25 de la publicació anual de
LLIGALL, Revista Catalana d’Arxivística. Tot i tractar-se del número cor-
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responent a l'any 2006, problemes logístics en l'edició han retardat la
seva aparició fins a començaments de l'any 2007.

Una altra publicació editada a finals de l'any 2005 però distribuïda
dins de l’exercici del 2006, ha estat la Publicació commemorativa del XX

aniversari de l’Associació d’Arxivers de Catalunya (1985-2005).
Respecte al Butlletí informatiu de l’Associació d’Arxivers de Cata-

lunya, de periodicitat trimestral, s’han publicat els números 79, 80, 81 i
82. A partir del número 80, el Butlletí ha canviat de disseny, augmentant
les pàgines de 4 a 8, i creant noves seccions amb l’aportació de diversos
nous col·laboradors.

Projecció professional i serveis

Pel que fa a projecció professional, s’ha continuat fent la difusió
externa de les publicacions que fa periòdicament l’AAC: butlletí, jorna-
des i cursos de formació, publicacions, etc., així com de donar publicitat
de les activitats i novetats als associats que volen rebre la informació per
correu electrònic.

S’han continuat els preparatius de les properes Jornades d’Arxi-
vística que s’han de portar a terme a la ciutat de la Seu d’Urgell.

Entre les col·laboracions, s’ha de destacar la realitzada amb el Col·le-
gi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes per organitzar la Taula sobre

el dret social a la informació que es va celebrar el 9 de març a la seu del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Aquest any, els participants a la Taula sobre el dret social a la infor-

mació han estat Marta Continente (Directora General d'Atenció Ciutada-
na de la Generalitat de Catalunya), Xavier Bernadí (Universitat Pompeu
Fabra), Mohamed Chaib (President de l'Associació Ibn Batuta), Xavier
Masllorens (Director de Comunicació del Gabinet del Síndic de Greuges)
i Montserrat Minobis (Periodista).

D’altra banda, cal destacar la conferència que el president de l’AAC
va realitzar davant els membres del Rotary Club Barcelona Europa, club
internacional d’empresaris i professionals liberals que promou un codi
ètic de bones pràctiques a totes les empreses i ocupacions. La confe-
rència es va realitzar a l’Hotel President, seu del Rotary Club Barcelona
Europa.

La conferència va girar al voltant del paper de l’arxiver com a disse-
nyador dels sistemes de gestió documental a l’empresa privada, així
com una explicació de la trajectòria de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya en la defensa dels drets del col·lectiu professional, de l’impuls
de la formació permanent i com a precursora dels canvis que afecten a
la concepció arxivística tradicional.
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Convenis

S’ha renovat el conveni amb Tecnocrèdit/Banc de Sabadell en què
s’ofereix la quota gratuïta per a l’any 2007 per als nous socis obrint un
compte a Banc de Sabadell/Tecnocrèdit i domiciliant el pagament de la
quota de l’AAC.

També s’ha signat un conveni amb Luciana Duranti, directora del
InterPARES Project, per a la cessió a l’AAC dels drets d’autor de la publi-
cació “La conservación a largo plazo de documentos electrónicos autén-

ticos: hallazgos del Proyecto InterPARES”.

Borsa de treball

Durant l’any 2006 s’han gestionat un total de 32 currículums vitae i
s’han atès 14 ofertes de treball això vol dir més d’una oferta per mes. Per
cada oferta de treball s’han enviat una mitjana de 7 currículums, és a dir
que com a terme mitjà cada currículum s’ha enviat a tres ofertes de treball.

Les ofertes que s’han atès són: Ajuntament de Blanes, Ajuntament de
Barcelona, Subdirecció general d'arxius, Arxiu Comarcal del Vallès
Oriental, Servei Català de Salut, Fundació Rosa Sensat, Fundació Marta
Mata, Centre Excursionista de Catalunya, Ajuntament de Sabadell,
Departament de Cultura, Fundació Bosch i Cardellach, Arxiu Comarcal
de la Garrotxa, Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, Cromosoma i Arxiu
Municipal del Districte de Ciutat Vella (Ajuntament de Barcelona).

Servei d’alerta

En el transcurs d’aquest any es van enviar un total de 68 referències
laborals entre els més 100 socis/es subscrits al servei, això ha significat
que com a mitjana s’ha enviat un missatge cada cinc dies. D’altra banda
les ofertes eren d’àmbit nacional, estatals i internacional, i tant del sec-
tor públic com del sector privat.

Estatus i dinamització professional

Cal destacar la presència de representants de l’AAC en tres tribunals
de selecció per cobrir places d’arxiver/a: en les convocatòries de
l’ajuntament de Sant Adrià, tant a la plaça de tècnic superior com a la
plaça de tècnic mig, i a l’ajuntament de Tarragona.

També s’ha fet rectificar el perfil professional de tres ofertes laborals
(tant de la borsa de treball com del Servei d’alerta) i s’ha potenciat el
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perfil de l’arxiver/a com a llicencia/a amb estudis específics en arxivísti-
ca (Màster en Arxivística o Graduat Superior en arxivística i gestió docu-
mental).

Pel que fa a l’assessorament sobre temes relacionats amb l’estatus
professional, es van atendre més de vint consultes d’arxivers/es i orga-
nitzacions públiques i privades sobre bibliografia i legislació en matèria
d’arxius i personal, condicions laborals, qualificació professional, retri-
bucions, temaris d’oposicions, condicions per a l’exercici lliure de la pro-
fessió, estat del mercat de treball, tarifes, serveis que presta l’Associació
en l’àmbit laboral, etc.

Relacions externes

En el transcurs d’aquest any 2006 les actuacions de la vocalia de rela-
cions internacionals s’han centrat especialment a atendre quatre impor-
tants compromisos.

El 17 i 18 de gener va tenir lloc a la British Library, convocat pel Co-
ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA) una
reunió de treball en la qual el vocal de relacions internacionals hi va
assistir com a representant del CIA/ICA. La reunió va servir per plantejar
les estratègies necessàries, i les possibles fonts de finançament, per tal
d’establir un pla de formació professional vinculat als arxius audiovisu-
als: quines haurien de ser les diferents accions formatives d’acord amb
els diferents agents i responsables que intervenen en la gestió de la
documentació audiovisual.

El mes de maig la ciutat de Varsòvia va acollir la 7a Conferència
Europea d’Arxius. Convocada sota el nom d’Arxiver: professió de futur

a Europa va servir per debatre diferents aspectes que preocupen al con-
junt de la professió en l’àmbit europeu: la formació professional en el
marc de les noves tecnologies, la delimitació clara de les nostres com-
petències, la certificació i acreditació de professionals, programes i ins-
tal·lacions, i la mobilitat professional en l’espai europeu. En el transcurs
de la mateixa Conferència es van reunir els comitès executius de la
Secció d’Associacions d’Arxivers Professionals i Gestors de Documents
(ICA/SPA) i de la Branca Europea EURBICA; (informació en el Butlletí
núm. 80).

Els dies 9 i 10 de novembre el vocal va assistir també a la trobada de
la Secció d’Arxius d’Arquitectura (ICA/SAR) que va tenir lloc a la ciutat
de Girona, mentre que del 19 al 24 de novembre va participar a la 39a
Conferència Internacional de la Taula Rodona dels Arxius (CITRA) que va
tenir lloc a Curaçao i que va tractar el tema Compartir la memòria grà-

cies a la globalització. També es van reunir els comitès executius dels
quals l’AAC n’és membre (EURBICA i ICA/SPA); (informació en el Butlletí
núm. 82).
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Participació de la Associació en la Comissió
Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació

La sòcia Gràcia Pedrosa, representant de la Junta Directiva de l’AAC
a la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació de la
Generalitat de Catalunya, ha participat en les quatre reunions convoca-
des al llarg de l’any 2006.

En aquestes reunions, han estat aprovades un total de 58 propostes
d’avaluació documental presentades per organismes de les Adminis-
tracions públiques. D’aquestes propostes, 39 han estat presentades per
departaments de la Generalitat de Catalunya i les altres 19 per ajunta-
ments catalans.

Manual d'Arxivística

Pel que fa a la realització del Manual d’Arxivística, hem d’informar que
estem encara en la fase de redacció. El 65% del continguts estan ja redac-
tats i llestos per entrar en la fase d’edició, és a dir, lectura, ensamblatge i
unificació dels originals. La resta estan encara en procés de redacció.

Inicialment estava previst de començar la fase d’edició el mes de juny
de 2006 i tenir el llibre imprès el darrer trimestre d’aquest any passat.
Aquestes previsions no s’han pogut complir. Els treballs de redacció
s’han endarrerit, bàsicament per la complexitat dels equips de redacció.
Cal tenir present que el Manual està estructurat en onze capítols i onze
grups de treball, un grup de treball diferent per a cada capítol. La majo-
ria dels grups estan formats per quatre col·laboradors i, en total, hi estan
treballant 24 redactors. Lògicament, el procés de treball en grup garan-
teix un resultat de més qualitat i també de més consens, que eren els
objectius pretesos en pensar en aquesta estructura, però en contraparti-
da, tenim un aparell de treball més complex i més lent.

Les actuals previsions es concreten en tancar la fase de redacció a
meitats del mes d’abril i encetar la fase d’edició (lectura, homogeneitza-
ció i unificació de textos) que haurà de durar fins a primers de setembre.
Posteriorment, entre octubre i novembre, està prevista la correcció lin-
güística i els processos finals d’impressió.

Consell de redacció del Web

Al llarg del darrer any, el web de l’Associació d’Arxivers de Catalunya
www.arxivers.com ha continuat essent una eina més de treball, consul-
ta i comunicació per als nostres associats i per als navegadors que vul-
guin tenir informació de les nostres activitats.
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Seguint la tònica dels darrers anys, el web ha sofert d’actualitzacions
de continguts i de millores estructurals i organitzatives. Durant el 2006
hem aconseguit tenir un web accessible, seguint els criteris proporcio-
nats per la WAI i en el qual l’accés a la informació no té limitacions per
motius de discapacitat.

El nivell d’accessibilitat del web de l’AAC ha estat el segon nivell AA
amb la voluntat de treure al màxim de barreres informatives i oferir el
màxim d’informació especialitzada tant als nostres associats/des com al
públic en general.

Durant el 2006 hi ha hagut un canvi de gran part dels membres del
Consell de Redacció del web i que fan que continuï sent possible el man-
teniment i actualitzacions dels continguts i les ampliacions d’aquesta
eina de difusió.

Nombre de consultes a la pàgina web durant el 2006

Les dades de consultes sobre la nostra pàgina son prou eloqüents:
tant pel que fa a nombre de persones que accedeixen a la nostra web
com per la quantitat de pàgines que s’han consultat..
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Nombre de pàgines consultades del nostre web

Per països d’origen dels que ens visiten, els que tenen major núme-
ro de consultes, segons les dades recollides pels comptadors de la pàgi-
na web, son per aquest ordre:

Espanya, Estats Units, Perú, Andorra, Alemanya, França, Suïssa,
Gran Bretanya i Mèxic.

Hem de destacar, i agrair, la important tasca d’actualització i mante-
niment que fa cadascun dels responsables de les diferents seccions, de
manera totalment voluntària, i sense els quals la utilitat i qualitat de la
nostra web no seria tal com és.

Grup de treball d’internet I arxius

Durant l'any 2006 aquest grup de treball ha continuat en la seva tasca
de gestió, administració i moderació de la llista de distribució Arxifòrum
amb 2.000 subscriptors.

Concretament, s'ha donat difusió a 1.422 missatges en tot l'any, el
que suposa un volum de 118 missatges de mitjana mensual.

La llista s'ha vist incrementada en 1.028 nous subscriptors i s'han
donat de baixa o ha expirat la subscripció d'uns 849. Això representa un
creixement net d'uns 179 subscriptors: aproximadament un 9% més del
total de subscriptors de l’any 2005.
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