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MEMÒRIA ANY 2013 

 

La memòria de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya és el resum 

de les activitats que la Junta ha dut a terme durant l’exercici de l’any 2013, agrupades per 

àmbits funcionals, per a cadascuna de les vocalies i els grups de treball que, dirigits per 

associats que se n’han responsabilitzat i han impulsat la seva promoció, 

desenvolupament i seguiment, han conformat el cos central del treball de la nostra 

Associació. 

A l’hora de presentar als socis el balanç de les actuacions fetes al llarg d’aquest any, els 

membres de la Junta volem agrair la col·laboració de tots els socis que han contribuït, 

tant amb els seus comentaris com amb la seva dedicació i esforç, a millorar el conjunt de 

l’oferta adreçada al nostre col·lectiu professional i han mostrat interès per revitalitzar el 

nostre sector professional en un moment de fortes dificultats. Enguany hi ha hagut un 

canvi de Junta Directiva i això ha implicat un canvi de càrrecs, dinàmiques i projectes. 

L’esforç per part de la Junta entrant ha estat poder donar continuïtat als projectes de la 

Junta sortint i iniciar-ne de nous. Els canvis poden ser positius, però també poden 

presentar desajustos. Tant la Junta que finalitzava el seu mandat com l’entrant agraeixen 

la paciència dels socis davant els inconvenients que s’hagin pogut produir. El balanç que 

presentem demostra, de totes maneres, la força del nostre col·lectiu i la variada activitat 

en matèria de gestió i d’activitats. Esperem que aquest document sigui del vostre interès. 

 

Presidència 

La Presidència ha viscut una primera part de l’any ben intensa amb l’organització i la 

gestió del XIV Congrés d’Arxius de Catalunya, així com a l’hora de donar continuïtat a 

tots els projectes i grups de treball que han estat en funcionament durant els darrers 

anys. En aquest sentit, el treball realitzat pel Sr. Joan Anton Jiménez ha estat encomiable 

i intens, i volem aprofitar aquest breu espai per agrair la seva tasca durant vuit anys. 

Molts dels projectes iniciats per la Junta sortint han estat continuats per la Junta entrant, 

amb el benentès que el canvi de persones ha estat substancial. També volem agrair a la 

Junta sortint tota la feina realitzada durant el seu mandat. 
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El canvi de Junta s’ha produït durant el XIV Congrés d’Arxius de Catalunya amb una alta 

participació de socis. Tant en el Congrés com en l’assemblea extraordinària es va viure 

amb intensitat la voluntat dels socis de donar una empenta considerable a les 

reivindicacions de l’Associació a fi i efecte de millorar la situació organitzativa del Sistema 

d’Arxius de Catalunya i promoure un progrés realment consistent, de la situació laboral 

de molts dels nostres professionals. En aquest sentit, la Presidència, tant abans del 

Congrés com després, ha treballat intensament perquè aquesta evolució positiva es fes 

sentir. 

Els treballs de la ponència de la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern, 

que s’estan duent a terme des del mes de juliol del 2013 al Parlament de Catalunya, han 

estat el motiu de moltes reunions i converses amb partits polítics i agents institucionals i 

cívics del nostre territori. Conjuntament amb la Vicepresidència i la Vocalia de Relacions 

Institucionals, s’ha treballat perquè aquesta nova Llei entengui la importància dels arxius i 

de la gestió de documents com a instruments cabdals per assolir una transparència real i 

un accés efectiu a la informació pública. Les converses més intenses han estat amb els 

ponents de la Llei, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Greuges i l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades. La Llei no es pot donar per finalitzada a finals del 2013, i el procés 

d’elaboració és lent. L’Associació insisteix de manera persistent a poder incloure-hi 

esmenes i comparèixer davant els ponents per poder argumentar tot allò que convé 

plantejar. Durant aquests mesos, s’han mantingut converses amb la Direcció General 

d’Arxius, Museus, Biblioteques i Patrimoni a fi i efecte que el Departament de Cultura 

tingui un paper actiu en la defensa dels arxius en aquesta matèria, una funció ratificada 

per la Llei 10/2001 d’arxius i documents, escassament defensada durant aquesta 

conjuntura. S’han manifestat desacords amb el Departament de Cultura per aquest motiu. 

Després d’anys sense ser convocat, el Departament de Cultura ha tornat a emplaçar el 

Consell Nacional d’Arxius i a reactivar la seva Comissió Permanent. En aquesta Comissió 

la Presidència ha expressat la necessitat de realitzar un estat de la qüestió dels arxius a 

Catalunya davant la constant arribada a l’Associació de queixes de malfuncionaments, 

incongruències i falta d’aplicació d’alguns punts de la Llei 10/2001 d’arxius i documents. 

Hem manifesat la necessitat de disposar d’un Registre d’Arxius de Catalunya operatiu i 

amb dades que permetin extreure indicadors fiables, ja que aquests són l’única manera 

de poder fer polítiques com cal per resoldre els problemes de la crisi socioeconòmica 



 
 
 

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

3 de 24 

2013_AAC_memoria

d’aquests anys. La Comissió Permanent i el Consell Nacional ratifiquen que, durant els 

mesos finals del 2013 i fins al mes de maig del 2014, s’iniciaran tots els passos per poder 

disposar del Registre per a la diagnosi de la situació del Sistema d’Arxius de Catalunya. 

En reunions posteriors amb la Direcció General s’han exposat altres preocupacions 

importants. La primera és la constatació que, malgrat que les conclusions del XIV 

Congrés d’Arxius de Catalunya van ser ratificades àmpliament pel sector professional, no 

hi ha perspectiva de fer-ne massa cas. Una d’elles, la convocatòria del CNA, és de les 

poques iniciatives que s’han dut a terme. En les reunions hem exposat la necessitat de 

restituir la figura de subdirector/a general d’Arxius i Gestió de Documents a fi i efecte de 

comptar amb una persona amb capacitat de gestió i decisió exclusivament centrada en 

aquesta matèria. La dissolució d’aquesta figura ha fet que, als ulls de l’Associació, les 

polítiques en matèria de gestió de documents s’hagin aminorat dramàticament i la 

capacitat d’incidència transversal s’hagi afeblit. També s’ha sol·licitat una coordinació 

més efectiva i funcional amb la Diputació de Barcelona, aspecte que de nou ha estat 

demorat al 2014. S’ha insistit en la necessitat de replantejar el paper de l’Arxiu Nacional 

de Catalunya en la posada en pràctica de polítiques arxivístiques de país, modernes, 

innovadores i adaptades als nous temps de la professió, sobretot en matèria de 

preservació digital. Hi ha hagut receptivitat, però no accions concretes. 

La Presidència ha mantigut reunions de treball amb l’ESAGED per abordar el tema d’una 

possible Agència de Certificació Professional en què els dos agents estiguéssim 

implicats. S’ha optat per no posar-hi pressa i anar-ho avaluant amb detall i precisió. Un 

estudi de la situació laboral i del mercat era necessari i, en això, l’Associació hi ha abocat 

recursos. Sense una fotografia precisa amb indicadors sòlids sobre la situació del mercat 

i de la inserció laboral dels nostres professionals, difícilment podem optar per una solució 

com una certificació professional. Què es vol crear: una nova línia de negoci o 

d’ingressos, o es vol realment dinamitzar el sector professional? Està el mercat prou 

madur per comprendre i sol·licitar aquests certificats? En paral·lel, també s’ha parlat de 

poder incidir en matèria d’arxius i gestió de documents en els estudis de Formació 

Professional, aspecte que també hem valorat que pot ser abordat amb les conclusions de 

l’estudi de mercat laboral. 

La Presidència ha impulsat l’espai #DUA i el kit #DUA en el web de l’Associació per tal de 

poder preparar la documentació i els informes necessaris perquè una organització 
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pública o privada s’adhereixi a la Declaració Universal sobre els Arxius. El 17 de juliol del 

2013, el Parlament de Catalunya es va adherir a la DUA, convertint-se així en la primera 

cambra legislativa del món a fer-ho. Per aquest motiu, l’Associació ha estat felicitada tant 

per l’ICA com per l’UDA Working Group, liderat per l’australiana Colleen McEwen. Fruit 

d’aquesta situació, l’exemple del cas català ha estat explicat a l’Steering Committee de la 

Secció d’Associacions Professionals (ICA/SPA) durant la reunió del mes de novembre del 

2013 mantinguda a Brusel·les en el marc del Congrés Anual d’Arxius de l’ICA. 

La Presidència ha estat en contacte amb l’organització del Congrés Internacional de 

Girona del 2014 donant-hi suport explícit i mirant de col·laborar-hi en tot el que sigui 

possible i necessari. La imprescindible internacionalització de l’arxivística catalana, no 

només en l’aspecte teòric, sinó també, sobretot, en la possibilitat d’establir contactes i 

realitzar projectes amb col·lectius internacionals, és bàsica per revitalitzar la nostra 

professió. En aquest sentit, s’ha intentat contactar amb tots els eurodiputats catalans per 

provar d’elevar una iniciativa “catalana” al Parlament Europeu d’adhesió a la DUA. La 

resposta ha estat baixa i, en alguns casos, la imminència de les eleccions europees del 

25 de maig del 2014 ha impedit tirar-ho endavant, de moment. 

S’han mantingut converses amb diversos diaris catalans a fi i efecte d’establir un espai de 

col·laboració més intens i freqüent quan es parli d’arxius i gestió de documents. Un bon 

resultat d’aquestes converses va ser un article en el suplement DINERS de La 

Vanguardia el 29 de setembre del 2013. Hi ha hagut també un acord per fer un dossier 

temàtic sobre els arxius a Catalunya amb la revista L’Avenç de cara al Congrés de 

Girona del 2014. Altres converses han servit per intercanviar contactes. Hi ha hagut bona 

receptivitat per part dels periodistes, els quals han mostrat comprensió amb una visió 

clàssica dels arxius i sorpresa davant el potencial de la gestió de documents. S’ha parlat 

també amb experts en periodisme de dades per incorporar la nostra visió en les seves 

activitats. 

La Presidència ha estat en contacte amb la Sra. Pilar Núñez, sòcia i representant de 

l’AAC a la CNAATD, per avaluar i analitzar els diferents acords presos al si de la 

Comissió. La Sra. Pilar Núñez ha substituït enguany la Sra. Gràcia Pedrosa, que havia 

estat la representant a la CNAATD durant força temps. Aprofitem aquesta memòria per 

agrair-li, també, la tasca realitzada. La nostra representant ha elaborat tres informes 

exhaustius durant el darrer trimestre del 2013. 
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En definitiva, la tasca de la Presidència, a part de dinamitzar les diferents activitats que 

duen a terme les diferents vocalies, ha estat la d’obrir-se institucionalment per parlar amb 

molts sectors, propers i no tan propers professionalment, per explicar el potencial de la 

nostra professió i les capacitats dels nostres professionals. D’altra banda, s’ha provat 

d’elevar el nivell d’exigència davant les institucions responsables del Sistema d’Arxius de 

Catalunya per fer-los veure el malestar del col·lectiu professional amb la seva inacció i la 

poca concreció de les seves polítiques. 

 

Vicepresidència 

Els primers mesos del 2013, l’activitat de Vicepresidència es va centrar en l’impuls 

definitiu, mitjançant la coordinació del seu comitè científic, a la celebració del XIV 

Congrés d’Arxivística, que va tenir lloc a Barcelona els dies 23 a 25 de maig. A partir de 

l’elecció de la nova Junta, es va continuar amb el suport tradicional a la representació 

institucional de Presidència, en què destaquen la presència a l’acte d’adhesió formal del 

Parlament de Catalunya a la Declaració Universal dels Arxius, el 17 de juliol, i la reunió 

amb el director general de Patrimoni, el 18 de novembre. 

Especialment, s’ha donat suport tant institucional com executiu a Presidència amb les 

reunions i els treballs duts a terme entorn de la Proposició de llei de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern que la ponència conjunta dels grups parlamentaris 

catalans va reprendre. No només s’ha assistit a reunions amb tots els ponents, sinó 

també amb altres agents involucrats (Oficina Antifrau de Catalunya, Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades) i s’han començat a elaborar les esmenes al text, fet públic a través 

de l’Escó 136. 

Tal com constava en el programa electoral de la nostra candidatura, s’ha iniciat l’estudi 

sobre la viabilitat d’una agència de certificació professional per a l’àmbit dels arxius i la 

gestió de documents, bo i tenint en compte l’evolució del marc legal i de la realitat del 

mercat pel que fa a l’exercici professional. Entenem que l’AAC ha de prendre la iniciativa 

en un camp que pot acabar tenint una significació prou rellevant per a les possibilitats 

d’inserció laboral dels nostres associats. 
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Un altre punt que havíem apuntat en el programa, l’establiment de projectes de 

col·laboració amb entitats de l’economia social, no ha donat, de moment, cap fruit. 

Malgrat alguns contactes amb representants, no s’ha pogut trobar l’encaix que, estem 

convençuts, els professionals de la gestió de documents podem oferir al sector econòmic 

que més alternatives està mostrant per afrontar l’actual crisi. 

Com a membres, des de la seva creació, de la Coordinadora de Asociaciones de 

Archiveros y Gestores de Documentos de España, s’ha assistit a la reunió del Consell 

Plenari que el 30 de novembre va tenir lloc a Madrid. L’ocasió va servir, sobretot, per 

presentar a la resta d’associacions de l’Estat la nova Junta i les seves principals 

actuacions i projectes. S’hi va poder avançar el tema de la XI Jornada d’Estudi i Debat: 

«El sector arxivístic català: la crua realitat», en la qual es va començar el treball de 

coordinació científica a finals d’octubre. Es van iniciar els primers contactes amb 

possibles ponents per tractar aspectes com les possibilitats de feina en el mercat laboral 

internacional o casos d’èxit pel que fa a la certificació de professionals. 

 

Tresoreria 

El resultat de l’exercici econòmic del 2013 està marcat tant pel XIV Congrés d’Arxivística 

de Catalunya com per l’actual situació econòmica. Els números reflecteixen un intent de 

continuar amb la contenció en la despesa que s’ha dut a terme els últims anys sense que 

això suposi una davallada en la qualitat de les activitats realitzades, les publicacions i els 

serveis que es donen als associats i associades, tot tenint en compte que les 

subvencions minven i el nombre d’associats, principal font d’ingressos de l’Associació, es 

manté amb dificultats i les inscripcions a cursos i al Congrés han sofert una petita 

davallada respecte a anys anteriors per la situació que ens envolta.  

La liquidació del pressupost de l’any 2013 ha obtingut uns ingressos de 177.002,23 €, 

mentre que les despeses han estat de 167.047 €. Això suposa haver tancat l’execució del 

pressupost amb un balanç positiu de 9.954,04 €.  Un balanç que és el resultat de l’esforç 

de la política de control racional anual del pressupost que queda palès en l’evolució dels 

últims tres anys. 
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Evolució de 
la tresoreria 

2011 
(Congrés) 

2012 (Jornada 
estudi i debat) 

2013 
(Congrés) 

2014 
(Jornada 
estudi i 
debat) 

Pressupost  147.500,00 114.000,00 169.100,00 108.575,00 

Liquidació 
ingressos 

152.054,47 114.564,58 177.002,23  

Liquidació 
despeses 

144.285,85 87.310,90 167.047,00  

Resultat 7.771,62 27.253,00 9.954,04  

 

L’estat dels comptes a 31 de desembre de 2013 era el següent: 

 La Caixa (compte corrent): 33.333,67 € 

 Banc de Sabadell (compte corrent): 76.277,26 €  

 Babc de Sabadell (compte a termini): 50.000 € 

 Banc de Sabadell (compte corrent pel Congrés): 4.255,23 € 

 Banco Bilbao Vizcaya (compte corrent): 41.245 € 

 Efectiu en la caixa de l’Associació hi havia: 185,55 € 

 

El pressupost previst per a l’any 2014 és de 108.575€. 

 

Vocalia de Relacions Institucionals 

S’ha iniciat una sèrie d’actuacions encaminades a obrir i, en alguns casos, reobrir vies 

d’interlocució amb diferents persones i/o institucions que afavoreixin l’assoliment dels 

objectius fixats per la nova Junta. 

D’una banda, s’ha treballat de manera puntual, però reiterada, en la cerca d’un local per 

a l’associació que s’adapti millor a les necessitats actuals, tant buscant locals de lloguer 

com cessions, o mancomunant-nos amb altres associacions. Aquesta tasca encara no 

s’ha finalitzat. 
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S’han establert relacions amb altres centres d’arxiu, com ara l’Arxiu Catedral de 

Barcelona o la Fundació Gas Natural-Fenosa, entre d’altres, per tal d’ampliar els nostres 

contactes amb centres homòlegs. 

Així mateix, s’ha contactat i, en la majoria de casos, s’han mantingut reunions, juntament 

amb el Sr. Joan Soler i/o amb el Sr. Vicenç Ruiz, amb organismes i institucions privades 

que han esdevingut estratègiques per avançar en els nostres objectius, a saber, el 

Col·lectiu Ronda i l’Agència de Qualificació Professional dels Enginyers. 

En l’àmbit de les institucions públiques, hem dut a terme una tasca intensa i profitosa en 

la majoria de casos, per exemple, convocant i assistint a la declaració de la DUA al 

Parlament de Catalunya, el proppassat 17 de juliol. També ens hem reunit amb la 

coordinadora en matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona, Sra. Marta Alòs, i el 

subdirector de Patrimoni de la Generalitat, Sr. Joan Pluma. Durant els mesos de 

setembre i octubre, vam endegar una ronda de reunions amb diferents parlamentaris: 

CiU, ERC, Ciutadans, Iniciativa-Verds i la CUP, per tal d’avançar i contribuir a la redacció 

de la nova Llei de transparència que s’està tramitant al Parlament de Catalunya. 

Així doncs, les actuacions iniciades aquest 2013 tenen com a objectiu fer-nos més 

visibles a partir de les relacions institucionals que estem establint i consolidant. 

Ampliarem, sens dubte, d’una manera significativa els nostres compromisos amb altres 

col·lectius afins i amb necessitats i interessos compartits. 

 

Vocalia d’Activitats 

Aquest any s’han dut a terme o s’han començat a preparar les activitats següents: 

8è Laboratori d’Arxius Municipals (LAM) 
S’ha organitzat la vuitena edició del LAM, que ha tingut lloc el 10 d’abril del 2014 al 

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). El tema del Laboratori ha estat: 

«Els fons privats als arxius municipals». 

El comitè científic i organitzador l’han integrat el Sr. Jaume Enric Zamora, de l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; la Sra. Núria Bosom, de l’Arxiu Municipal 

de Barcelona; la Sra. Mercè Font, de la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la 

Generalitat de Catalunya, i la Sra. Betlem Martínez, vocal de l’AAC. 
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S’han dut a terme les reunions inicials d’organització i de disseny del programa, en les 

quals s’han establert els primers contactes amb els professionals participants. 

XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya 
Els dies 23, 24 i 25 de maig va tenir lloc el XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya a 

l’auditori AXA de Barcelona, amb el tema: «Arxius: identitat i estat». Es va comptar amb 

la participació de 205 persones. 

Sota aquest lema es va pretendre mostrar que els professionals de l’arxivística i la gestió 

de documents som part activa i compromesa amb la societat i amb els nostres temps. A 

través de la participació en diverses ponències i taules rodones, professionals de 

diversos àmbits ens van ajudar a observar des de diferents punts de vista la situació 

històrica, social i política única i, a la vegada, tan interessant que està vivint el nostre 

país, creant espais de debat, de confluència d’experiències i d’opinions enriquidores. 

Personalitats com el Sr. Borja de Riquer, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB; 

el Sr. Jens Boel, director dels Arxius de la UNESCO; la Sra. Trudy Huskamp Peterson, 

archival consultant and certified archivist; el Sr. Karel Velle, director dels Arxius Nacionals 

de Bèlgica; la Sra. Hana Habjan, arxivera de l’Arxiu Històric de Ljubljana (Eslovènia); el 

Sr. Ramon Alberch, director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(UAB); la Sra. Pilar Cuerva, cap de l’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona; el Sr. Josep 

Matas, advocat; la Sra. M. Àngels Suquet, cap de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de 

Guíxols; el Sr. Xavier Bernadí, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu 

Fabra i secretari de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; el Sr. Joan Boadas, cap del 

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Arxiu Municipal de Girona; la Sra. 

Emília Capell, arxivera de l’Arxiu Municipal de Barcelona; el Sr. Josep Fernández Trabal, 

cap de l’Àrea dels Fons Històrics de l’Arxiu Nacional de Catalunya; la Sra. M. Pau 

Gómez, directora de l’Arxiu Comarcal de la Vall d’Aran; la Sra. Nagore de los Ríos, 

consultora de Govern Obert i emprenedora; el Sr. David Sancho, degà de la Facultat de 

Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra; el Sr. Albano Dante Fachin, 

editor de la revista Cafèambllet; el Sr. Eduard Martín-Borregón, periodista del col·lectiu “A 

les 8h al Raval”; el Sr. Enric Prat, historiador i professor del Departament de Ciència 

Política i Dret Públic de la UAB, i per acabar, el Sr. Toni Soler, periodista i productor de 

televisió, ens van ajudar a comprendre i ens van respondre interrogants sobre com trobar 



 
 
 

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

10 de 24 

2013_AAC_memoria

estratègies i marcs d’actuació útils per a la nostra professió des de les seves 

perspectives i experiències. 

Per la seva banda, el comitè organitzador va estar compost del Sr. Joaquim Borràs, la 

Sra. Núria Bosom, la Sra. Mercè Font, el Sr. Joan Antoni Jiménez, la Sra. Betlem 

Martínez, la Sra. Ana Pazos i el Sr. Jordi Serchs. 

Van formar el comitè científic el Sr. Joan Boadas, el Sr. Joaquim Borràs, la Sra. Glòria 

Gimeno, la Sra. Pilar Frago, el Sr. Josep M. Masachs, la Sra. Patrícia Lloveras, el Sr. 

Enric Cobo, la Sra. Mari Luz Retuerta i el Sr. Xavier Tarraubella. 

Les conclusions que el comitè científic va presentar es concreten en els punts següents: 

 Reclamar a la Generalitat de Catalunya que apliqui, desenvolupi i, si escau, 

actualitzi la legislació en matèria d’arxius per a un màxim desenvolupament del Sistema 

d’Arxius de Catalunya. 

 Reiterar la reclamació en el canvi d’adscripció de la funció arxiu i gestió de 

documents des d’una posició orgànica més transversal dins la Generalitat de Catalunya. 

 Requerir la cobertura de la vacant de la subdirecció general d’Arxius i Gestió de 

Documents. 

 Reclamar al conjunt de les administracions que s’actuï en l’establiment de polítiques 

i òrgans que garanteixin la correcta preservació dels documents produïts en suports 

electrònics. 

 Reclamar a la Generalitat de Catalunya una planificació estratègica que defineixi 

una política pública d’arxius i de gestió de documents que afronti les necessitats actuals i 

prevegi els reptes de futur. 

 Esgotar totes les vies legals actualment vigents per tal d’assumir la total gestió i 

titularitat dels fons documentals propis de Catalunya. 

 Impulsar la creació d’un grup de professionals que elabori el full de ruta que prevegi 

els escenaris possibles en l’àmbit dels arxius en el context de creació d’estructures 

d’Estat. 

 Mantenir i intensificar els contactes amb organismes internacionals d’àmbit arxivístic 

per tal de traslladar-los la situació dels arxius al nostre país i informar-los dels procés 

iniciat. 
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 Recordar el valor dels arxius i del patrimoni documental en la preservació de la 

memòria històrica i de la identitat dels pobles. 

Per concloure, cal comentar que el Congrés, a més de difondre’s a través de Facebook i 

Twitter de forma sincrònica al seu desenvolupament, va disposar, com a novetat, d’un 

web propi en què es va poder accedir a un extens recull fotogràfic i a la totalitat de les 

ponències, gravades íntegrament. 

IV Jornades d’Educació i Arxius 
Els dies 27 i 28 de juny, a la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del 

Vallès, es van celebrar les IV Jornades d’Educació i Arxius sota el lema «El món 

educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca». 

Aquestes jornades, organitzades per l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Institut de Ciències 

de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, van comptar amb la participació de 

l’AAC en la seva organització i amb la del seu president, que es va fer càrrec de la 

cloenda de la darrera jornada. 

XI Jornada d’Estudi i Debat 
Enguany també ha començat la preparació de la XI Jornada d’Estudi i Debat, que ha de 

tenir lloc el 28 de maig del 2014 al Consorci de les Drassanes Reials i al Museu Marítim 

de Barcelona. 

El Sr. Vicenç Ruiz, vicepresident de l’AAC, és qui està al càrrec de l’organització 

científica. S’ha triat com a tema les competències, les funcions i la situació laboral de la 

nostra professió, amb el títol «El sector arxivístic català: la crua realitat». 

 

Vocalia de Comunicació 

La Vocalia de Comunicació és de nova creació, a partir del maig del 2013. La Junta 

anterior gestionava la comunicació des de la Vocalia de Projecció Professional i Difusió, 

però veient el gran volum de feina i hores que s’han de dedicar per gestionar les xarxes 

socials, i amb la voluntat de donar un gir a la comunicació de l’AAC, s’ha decidit donar 

entitat pròpia a aquestes tasques. 
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S’ha prioritzat la potenciació d’un ús racional de les xarxes socials amb més impacte 

sobre la professió, mirant de transmetre les iniciatives més rellevants i actuals, buscant 

sempre el màxim efecte possible, i la planificació d’estratègies de comunicació en els 

mitjans professionals i generalistes, tan tradicionals com telemàtics, que permetin 

visualitzar millor els valors i les propostes tant d’ordre professional com social de l’AAC. 

L’objectiu és augmentar la nostra presència en els mitjans de comunicació. 

A més, arran dels primers missatges enviats, es va veure que les dades dels associats 

portaven massa temps sense actualitzar-se. Així doncs, es va elaborar i enviar el 

formulari d’actualització de dades a tots els associats per tal que poguessin comprovar 

les dades que constaven en la nostra base de dades i quines calia modificar. 

Els canals que es van obrir el 2011 continuen mantenint-se, i les dades són les següents: 

 

  2012 2013 

Facebook Fans 444 665 

Seguidors 513 1031 Twitter 

Piulades 3.795 5.728 

 

Finalment, aquesta vocalia també ha participat en el projecte de renovació del lloc web i 

gestió dels continguts, que ha liderat la Vocalia de Difusió. 

La Vocalia de Comunicació ha impulsat els projectes següents: 

Pla de comunicació 
Per poder conèixer la situació en què es trobava l’AAC i saber quin era el punt de partida, 

es va fer una anàlisi exhaustiva de l’estat de la qüestió estudiant els canals de 

comunicació que tenim actius, els missatges que es fan arribar i el públic objectiu. A 

partir d’aquesta anàlisi, s’ha elaborat el Pla de comunicació, conjuntament amb els vocals 

de Difusió, Publicacions i Didàctica, document que ens ha permès definir uns canvis i un 

nou sistema de treball. 
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Actualització de dades dels associats 
Amb l’elaboració del Pla de comunicació es va establir que el mitjà de comunicació 

principal amb els nostres associats és l’enviament de missatges per correu electrònic. En 

analitzar l’eina que s’utilitza per a la gestió i l’enviament de missatges electrònics, el 

mailchimp, ens hem adonat que un gran nombre d’associats no rep els nostres 

missatges. Arran d’aquest fet, el mes d’octubre es va iniciar la campanya de recollida de 

dades actualitzades. A partir d’un formulari predeterminat que els associats rebien a 

casa, podien revisar les dades que té la nostra base de dades sobre ells i fer-ne les 

modificacions oportunes. La campanya va ser molt favorable i ens ha permès tenir unes 

dades fiables i una adreça de contacte correcta amb cada associat. 

Aquesta vocalia coordina el fòrum següent: 

Arxifòrum 

Durant l’any 2013, Arxifòrum s’ha mantingut al voltant dels 2.248 subscriptors. Enguany 

hem donat la benvinguda a 266 nous subscriptors i s’han donat de baixa o ha expirat la 

subscripció d’uns 171. Això representa un creixement de 95 subscriptors respecte de 

l’any anterior. 

Segons l’extensió de l’adreça electrònica, la distribució dels subscriptors és la següent: 

 El 50,2 % dels subscriptors tenen l’extensió “.com” (aquí s’inclouen empreses i 

organitzacions, però sobretot adreces de particulars, com “gmail”, “hotmail”, “yahoo”, 

“ono”, etc.). 

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

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

 Un percentatge molt semblant és el d’organitzacions, “.org”, amb un 4,8 %. 

 D’altres, com “.net” o “.edu” (3 %), són poc representatives. 

 Finalment, un 1,8 % dels subscriptors són de diversos països d’Europa i de 

l’Amèrica Llatina, dels quals destaca el seguiment de subscriptors de l’Argentina. 

S’ha donat difusió a 1.579 missatges en tot l’any (58 més que l’any 2012), el que suposa 

aproximadament uns 131 missatges de mitjana mensual. Tot i així, cal destacar els 

mesos d’agost i desembre pel poc volum de missatges. 
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Dels temes que han estat debatuts dins aquest any, en destaquem l’avaluació i 

l’eliminació de documentació, el paper dels arxius en la vida social i cultural, els 

missatges relacionats amb la formació i les condicions de treball dels arxivers, el futur 

dels arxius històrics així com els missatges de preocupació davant fets com l’incendi de 

l’Arxiu Municipal de Los Palacios y Villafranca. 

Altres temes que han estat tractats amb menys intensitat han estat: drets d’accés i 

propietat intel·lectual, projectes de digitalització, enquestes de qualitat als arxius o 

l’organització dels arxius personals. 

Així mateix, s’ha difós informació de cursos, jornades, congressos, etc., així com 

publicacions (llibres, revistes, butlletins...) i blocs i pàgines personals elaborades per i per 

a arxivers/es. 

Finalment, durant el 2013 també s’ha obert un debat sobre l’evolució de la llista de 

distribució, la manca de participació en el debat que hi ha en el fòrum i la temàtica dels 

missatges enviats a Arxifòrum. 

 

Vocalia de Didàctica 

La Vocalia de Didàctica és de nova creació, a partir del maig del 2013. Així doncs, ha 

treballat amb uns objectius totalment nous i, alhora, ha pres el relleu de la Vocalia 

d’Activitats en la participació en el comitè organitzador de les Jornades Educació i Arxius. 

A més, ha participat en el desenvolupament i la redacció del Pla de comunicació de 

l’AAC, explicat en la Vocalia de Comunicació. 

Els objectius que la Vocalia de Didàctica ha treballat enguany corresponen a crear un lloc 

propi en el web de l’AAC que serveixi de referència als socis per a la didàctica dels 

arxius, que faciliti la intercomunicació entre els arxivers i els professionals del món de 

l’educació i que ofereixi un servei d’informació i assistència als socis en tot el que 

respecta a la didàctica i la difusió cultural dels arxius. A aquest efecte, s’han dissenyat els 

camps d’una base de dades que ha de servir de repositori i d’eina de consulta de les 

experiències didàctiques i de difusió cultural que fan els arxius catalans; s’han elaborat 

els continguts que han de servir de referència als socis per a la didàctica dels arxius, i 

s’han dissenyat les seccions que ha de tenir el web. S’ha cregut convenient que tot això 
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s’ha de validar i millorar amb professionals en didàctica i/o arxivers amb experiència en 

activitats didàctiques, i alhora s’ha de crear un grup de gent capaç d’assessorar en 

didàctica als socis. Per aconseguir ambdues coses, s’ha fet recerca i contacte amb 

diferents professionals del món de l’educació i de l’arxivística, i s’ha definit un nou grup 

de treball, format per la Sra. Gemma Tribó, professora de Didàctica de les Ciències 

Socials a la Universitat de Barcelona; la Sra. Rosa M. Medir, professora de Didàctica de 

les Ciències Socials a la Universitat de Girona; el Sr. Xavier Calderé, arxiver municipal de 

l’Ajuntament de Viladecans, i la Sra. Núria Batllem, vocal de Didàctica de l’AAC. 

IV Jornades Educació i Arxius 
Pel que fa a la participació en el comitè organitzador de les Jornades Educació i Arxius 

(format per professionals provinents d’institucions del món educatiu i del món de 

l’arxivística), cal destacar el següent: en les darreres jornades, dutes a terme els dies 27 i 

28 de juny del 2013 a l’Arxiu Nacional de Catalunya, va formar part com a arxivera en la 

taula rodona «Què necessita l’escola? Què ofereixen els arxius?», juntament amb un 

pedagog, una professora de secundària i responsable d’un servei didàctic. Posteriorment, 

els membres del comitè, que ens hem trobat per corregir i preparar per editar les actes 

de les darreres jornades, hem vist la necessitat de tenir un lloc web on penjar tots els 

materials generats per les Jornades Educació i Arxius, hem estudiat quins continguts 

complementaris hauria de tenir, i també hem debatut la temàtica i els continguts d’una 

sessió que tindrà lloc el 2014. 

 

Vocalia de Difusió 

Al llarg de l’any 2013, s’ha volgut donar impuls al lloc web com a canal preferent de 

comunicació, informació i promoció de l’AAC, i convertir-lo en l’instrument transversal de 

difusió de les iniciatives dutes a terme per les diferents vocalies. 

Amb aquest objectiu, s’ha iniciat el projecte de renovació del lloc web, tant pel que fa als 

requeriments tècnics com de contingut, apostant per un web molt més visual, amb una 

presència més activa de les vocalies, i adaptant-lo als formats dels nous dispositius 

mòbils. Al llarg de la tardor del 2013, han començat els contactes amb els vocals de la 

Junta per detectar les necessitats de les vocalies respectives i com aquestes necessitats 

es poden materialitzar en el nou projecte. A partir d’aquí, s’ha sol·licitat un pressupost a 
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Reactiva, empresa que ja havia creat el web vigent i que ha tingut cura del seu 

manteniment durant aquests anys, i per acord de Junta es va acordar tirar-ho endavant. 

Paral·lelament al projecte del nou lloc web, s’ha col·laborat en la redacció del Pla de 

comunicació de l’AAC, i s’ha continuat treballant en la difusió de les notícies de les 

activitats i els actes en què l’Associació participava activament. 

Lloc web 

De les 22.329 visites que ha tingut el web durant l’any 2013, un 18 % (4.020 visitants), 

trànsit de cerca, ho han fet a través de cercadors, generalment Google; un 15,49 % 

(8.591 visitants), trànsit de referència, hi han arribat procedents d’altres llocs, com ara 

Gencat o bé les xarxes socials, i un 10 % (2.234 visitants), trànsit directe, hi han accedit 

directament teclejant la URL <http://www.arxivers.com>. Durant aquest període, les 

pàgines més visitades han estat les relacionades amb les publicacions, tant el Lligall com 

el butlletí, els cursos de formació, i la pàgina web específica que es va crear amb motiu 

del XIV Congrés d’Arxivística, que va tenir lloc a Barcelona al mes de maig del 2013. 

 Nombre de sessions: 22.329. 

 Nombre d’usuaris: 11.517. 

 Pàgines vistes: 61.590. 

 Pàgines vistes per sessió: 2,76. 

 Durada mitjana de la visita: 2:24 minuts. 

 Percentatge de rebots: 50,79 %. 

 Percentatge de visites noves: 48,53 %. 

Altres elements destacats en el web durant el 2013 han estat, d’una banda, la creació 

d’un espai monogràfic dedicat a promoure la Declaració Universal d’Arxius i, d’una altra, 

el bàner creat amb motiu del Congrés Girona 2014, Arxius i Indústries Culturals. 

Consell de redacció del web 

Per poder tirar endavant totes aquestes tasques, el Consell de Redacció del web, l’equip 

integrat per la Sra. Almudena Gutiérrez i el Sr. Isaac Álvarez, ha gaudit de la incorporació 

de dos membres més: el Sr. Jaume Munuera i el Sr. David Masgrau. 

http://www.arxivers.com/
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Vocalia de Formació 

La Vocalia de Formació de l’AAC ha programat un total de deu activitats formatives, 

distribuïdes amb 12 cursos, durant l’any 2013, totes en el marc del programa de formació 

continuada. Tres d’aquests cursos es van haver d’anul·lar per manca mínima 

d’assistència. Dels nou cursos que es van poder realitzar l’assistència total va ser de 103 

persones. 

Formació continuada 
[01/2013] El peritatge en l’àmbit dels documents: una sortida professional. Curs impartit 

pel Sr. Joan Artés, pèrit especialista en peritatge cal·ligràfic, grafològic, lingüístic, 

valoració de documents i taxació d’immobles i de drets reals, i professor de l’Escola de 

Criminologia de Catalunya. Programat els dies 29 i 30 de gener a Barcelona, 10 hores 

lectives. Assistents: 7. 

[02/2013] Normes tècniques d’interoperabilitat i la seva incidència en el món dels arxius. 

Curs impartit pel Sr. Ignacio Alamillo, llicenciat en Dret, consultor i investigador del 

GRISC (Centre de Recerca en Governança de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

Programat els dies 12 i 13 de febrer a Barcelona, 10 hores lectives. Assistents: 21. 

[03/2013] Eines per al disseny i la implementació d’un servei didàctic d’arxiu. Curs 

impartit per la Sra. Pilar Reverté, membre del SDANC-CESIRE CERES (Servei Didàctic 

de l’ANC d’Innovació i Formació de l’Educació Infantil i Primària, Centre Específic de 

Suport a la Innovació i la Recerca Educativa en Humanitats, Ciències Socials i Filosofia) 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Programat el dia 14 de 

març a Barcelona, 5 hores lectives. Assistents: 8. 

[04/2013] La reutilització de la informació pública. Curs impartit pel Sr. Agustí Cerrillo, 

catedràtic de Dret administratiu, director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la 

Universitat Oberta de Catalunya, i per la Sra. Raquel Xalabarder, catedràtica de Propietat 

Intel·lectual de la Universitat Oberta de Catalunya. Programat el dia 16 d’abril a 

Barcelona, 6 hores lectives. Assistents: 10. 

[05/2013] Arxius de mitjans de comunicació: la televisió. Curs impartit per la Sra. Imma 

Rull Perelló, cap del Servei de Digitalització i Videoteca del Departament de 
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Documentació de TV3, Televisió de Catalunya, i per la Sra. Montse Català, cap de servei 

responsable d’esports del Departament de Documentació de TV3, Televisió de 

Catalunya. Programat el dia 4 de juny a Barcelona, 6 hores lectives. Curs anul·lat. 

[06/2013] Com elaborar un pla estratègic de comunicació de l’arxiu a les xarxes socials. 

Curs impartit per la Sra. Ariadna Martínez, grau d’Humanitats, gestora de comunitats, 

gestora de mitjans socials, i formadora en l’ús d’Internet i les xarxes socials d’ESADE. 

Programat el dia 9 de juliol a Barcelona, 6 hores lectives. Curs anul·lat. 

[07/2013] Com gestionar i monitorar la presència de l’arxiu a les xarxes socials. Curs 

impartit per la Sra. Ariadna Martínez, grau d’Humanitats, gestora de comunitats, gestora 

de mitjans socials, i formadora en l’ús d’Internet i les xarxes socials d’ESADE. Programat 

el dia 26 de setembre a Barcelona i el dia 8 d’octubre a Tarragona, 6 hores lectives. Curs 

Barcelona anul·lat. Assistents Tarragona: 5. 

[08/2013] Introducció als principis i requisits funcionals per a documents en entorns 

d’oficina digital, del CIA/ICA (norma ISO 16157). Curs impartit pel Sr. Lluís-Esteve 

Casellas i Serra, cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu, i administrador de 

Seguretat de Dades de l’Ajuntament de Girona. Programat el dia 16 de desembre a 

Barcelona, 3 hores lectives. Assistents: 9. 

[09/2013] Conservació i eliminació de documents d’empresa. Curs impartit pel Sr. Josep 

Matas Balaguer, advocat, titular d’un despatx d’assessorament jurídic, i professor de 

l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Programat el dia 12 de novembre a Barcelona i el dia 19 de novembre a 

Tarragona, 3 hores lectives. Assistents Barcelona: 26. 

[10/2013] El valor de les imatges en el mercat. Curs impartit pel Sr. Juan Naranjo Niño, 

comissari independent, director del Departament de Fotografia de Soler y Llach Subastas 

Internacionales, i membre de la Comissió Assessora de Fotografia del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya. Programat el dia 3 de desembre a Girona, 4 hores lectives. 

Assistents: 11. 

 

 

 



 
 
 

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

19 de 24 

2013_AAC_memoria

Vocalia de Recerca 

A mitjan 2013, i amb motiu de l’elecció de la nova Junta, s’ha presentat el pla d’actuació 

per a la Vocalia de Recerca, orientat al voltant dels eixos següents: 

1) Difondre la recerca: fer visible la recerca en arxivística i gestió documental que es fa 

a Catalunya, mitjançant la posada en marxa d’un banc de projectes de recerca i d’un 

espai específic dins el web de l’AAC. 

2) Fomentar la recerca: mitjançant la difusió d’activitats i els recursos de suport a la 

recerca i, puntualment, mitjançant la realització de projectes directament des de l’AAC o 

en el marc de la col·laboració amb altres organismes. 

3) Afavorir la reflexió sobre la disciplina: mitjançant nous canals de comunicació i debat 

entre els associats, d’acord amb el nou Pla de comunicació de l’AAC. 

Els projectes i les activitats de recerca i noves tecnologies (fins el maig del 2013) i de 

recerca (a partir del juny del 2013) que la vocalia ha dut a terme durant aquest any han 

estat els següents: 

Interpares 3 Team Catalonia 
Durant el primer semestre del 2013, l’AAC va continuar la seva col·laboració amb el 

Team Catalonia del projecte internacional InterPARES-3, liderat per la Universitat de 

Colúmbia Britànica, la qual ja ha finalitzat. La col·laboració ha consistit en el suport als 

projectes desenvolupats pels ajuntaments de Girona i Terrassa. 

Grup de treball d’arxius i documents d’empresa 
El grup de treball s’ha reunit periòdicament, treballant com a tema central els perfils 

professionals dels arxivers d’empresa. 

Traducció al català de la Norma internacional de descripció d’institucions 
d’arxiu (ISDIAH) 
En l’àmbit de la normativa, s’ha gestionat l’obtenció per a la seva difusió de la traducció al 

català de la Norma internacional de descripció d’institucions d’arxiu (ISDIAH). 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
Durant el 2013, s’ha fet el seguiment de l’activitat del Comitè CTN 50/SC 1 «Gestión de 

documentos y aplicaciones», en el qual l’AACD està representada. Actualment, aquest 
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Comitè té grups de treball actius per a la difusió de normes, la revisió de la ISO 15489, el 

desenvolupament de la família de normes ISO 30300, l’elaboració de la norma ISO 

18128 de gestió de riscs, l’elaboració d’una norma sobre disposició, i la traducció de la 

norma ISO 14721, corresponent al model Open Archival Information System (OAIS), en 

el qual l’AAC ha participat activament. 

 

Vocalia de Serveis 

Durant la primera meitat de l’any 2013, les actuacions d’aquesta vocalia han estat 

orientades principalment al suport a l’organització del XIV Congrés d’Arxivística, que va 

tenir lloc a la ciutat de Barcelona. Es va col·laborar per aconseguir que empreses 

associades i altres que no ho estan prenguessin part en el Congrés, ja fos en la fira 

comercial que hi havia al vestíbul o bé patrocinant les diverses activitats i ponències que 

es van fer durant els tres dies d’aquest esdeveniment. 

Des de principis d’any es va continuar, també, el projecte de difusió de les empreses 

associades que es va iniciar el 2012. En el butlletí 109 va aparèixer el segon grup 

d’empreses que, per motius d’espai, no va poder figurar en el butlletí anterior, el 108. 

Amb la constitució de la nova Junta, durant l’assemblea que es va fer durant el Congrés 

d’Arxivística, hi ha hagut una voluntat de canvi i de reforma. Arran d’això, totes les 

vocalies han fet propostes de canvis amb nous projectes de modernització i apropament 

al soci. En aquest sentit, la Vocalia de Serveis va presentar nous projectes que s’han de 

portar a terme en els propers anys, com ara: 

 La creació d’una botiga virtual per oferir als associats i als interessats en general els 

productes i serveis de l’Associació. 

 Fomentar la publicitat en el web i en les publicacions per tal de millorar la imatge de 

les empreses associades i d’incrementar els ingressos. 

Finalment, destaquem que hi ha hagut moviments d’altes i baixes de socis institucionals 

al llarg d’aquest any. En aquest sentit, destaquem la incorporació de l’empresa Severiano 

Servei Mòbil, SA, que va comprar recentment l’empresa desapareguda ADOCAT. 
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Vocalia de Treball i Estatus Professional 

Aquesta vocalia està organitzada en dos àmbits: el de treball, encarregat que arribin el 

màxim d’ofertes laborals als socis interessats, i el d’estatus professional, en què es 

procura defensar que aquests llocs de treball siguin en les condicions més adequades. 

Per tenir una imatge el més fidel possible de la realitat de la nostra professió al país, s’ha 

impulsat un estudi del mercat laboral conjuntament amb la Vocalia de Recerca. 

Treball 
En l’àmbit del treball, hem gestionat els elements següents: 

 Borsa de treball: durant l’any 2013, s’han gestionat un total de 31 currículums vitae, 

i s’han atès 6 ofertes de treball, el doble que l’any 2012. Per cada oferta de treball s’han 

enviat una mitjana de 5 currículums. 

 Servei d’alerta: en el transcurs del 2013, s’han enviat un total de 164 referències 

laborals entre els socis subscrits al servei, el que suposa un increment del 1.500 % 

respecte de l’any anterior. Aquest increment és degut al foment de la recerca activa 

d’ofertes laborals que es va dur a terme a mitjan any, la qual va anar acompanyada per 

l’establiment de nous criteris: publicació d’ofertes, tant d’àmbit català com estatal i 

europeu, amb un mínim retributiu de 15.000 euros bruts anuals. 

Més d’un 80 % de les ofertes publicades corresponen a oportunitats laborals del sector 

privat, el que suposa un canvi radical respecte del 2012, en què les ofertes del sector 

públic eren un 81 %. També aquest any s’ha consolidat la tendència de la publicació 

d’ofertes de caràcter internacional, que ja havia adquirit un pes important en anys 

anteriors, que ha representat un 37 % del total dels anuncis publicats, el que suposa una 

reducció del 5 % respecte del percentatge de l’any anterior. En nombres absoluts, però, 

l’oferta exterior s’ha multiplicat per 12: d’un total de 5 ofertes el 2012, s’ha passat a les 61 

publicades al llarg del 2013. La major part corresponen a oportunitats laborals a França 

(34) i el Regne Unit (15), tot i que també s’han publicat ofertes dels Estats Units, Rússia, 

Somàlia i Jamaica. 

El total d’ofertes laborals a Catalunya ha estat de 31. 

Durant el primer semestre del 2013, es van rebre dues ofertes d’organitzacions no 

governamentals (ONG) amb propostes per realitzar un treball voluntari en l’àmbit de la 

gestió documental i l’arxivística. La vocalia ha optat per fer arribar aquestes ofertes a les 
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persones interessades a través de l’organització Arxivers sense Fronteres, ja que 

entenem que, sense una retribució econòmica, no era encertada la seva publicació a 

través del Servei d’Alerta. 

 Consultes, queixes i peticions d’informació a la vocalia: han estat ateses 10 

sol·licituds, majoritàriament relacionades amb el funcionament dels serveis d’inserció 

laboral de l’AAC; els criteris de valoració dels processos selectius; les condicions 

retributives de pràctiques i llocs de treball, i la divergència entre mercat laboral i oferta 

formativa. 

Estatus professional 
En l’àmbit de l’estatus professional, s’han mantingut reunions i s’han enviat tres escrits 

formals per tal de protestar sobre les condicions d’algunes convocatòries de processos 

selectius en l’àmbit de l’Administració pública, per l’incompliment de l’article 31.1 de la 

Llei 10/2001 d’arxius i documents, i en defensa dels drets laborals dels arxivers davant 

situacions d’abús. 

L’AAC ha estat present en el tribunal de selecció per cobrir places d’arxiver/a a 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern, i ha fet gestions per promoure la presència de socis 

en dos organismes més que van convocar places de tècnic d’arxiu a Catalunya durant 

l’any 2013. 

El darrer semestre del 2013, es van iniciar contactes amb col·lectius d’advocats per tal de 

facilitar als socis un servei d’assessoria jurídica en condicions econòmiques avantatjoses. 

Aquesta vocalia ha impulsat el projecte següent: 

Estudi de la situació del mercat laboral dels arxivers i gestors de 
documents 
Durant el segon semestre del 2013, l’AAC ha posat en marxa un estudi per conèixer la 

realitat laboral dels professionals dels arxius i la gestió documental a Catalunya, i al 

mateix temps poder preveure’n l’evolució en un futur immediat. Els objectius concrets de 

l’estudi que es va plantejar són: 

1) Conèixer, de forma quantificada i tipificada, la situació laboral del col·lectiu 

d’arxivers i gestors de documents i la seva distància real amb l’oferta d’ocupació en el 

sector. 
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2) Identificar les tendències actuals en l’oferta d’ocupació per arxivers i gestors de 

documents, i les mesures que s’haurien d’adoptar dins el col·lectiu per apropar-s’hi. 

3) Disposar d’indicadors actualitzables periòdicament i d’una eina per donar-los difusió, 

integrada en el futur Observatori del mercat laboral. 

Durant el 2013, s’ha elaborat el pla del projecte, se n’han definit els objectius, l’abast i els 

indicadors, s’ha treballat el model de dades de l’Observatori del mercat laboral i s’ha fixat 

el calendari d’execució. S’ha gestionat, també, el suport científic de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i s’ha començat a gestionar 

l’obtenció de dades a partir de fonts públiques i dels organismes responsables del 

Sistema d’Arxius de Catalunya. Finalment, s’ha convocat un lloc d’analista per donar 

suport als vocals de Recerca i Treball i Estatus Professional responsables de l’estudi, i 

s’ha iniciat el procés de selecció. 

 

Vocalia de Publicacions 

L’activitat de la Vocalia de Publicacions s’ha centrat en les tasques de coordinació de les 

dues publicacions periòdiques que edita l’AAC: el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD i la 

revista científica Lligall. 

El Butlletí Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de 
Catalunya 
Pel que fa al Butlletí, cal assenyalar que el número 107, corresponent als mesos de 

gener i març del 2013, va estar coordinat per la Sra. M. Luz Retuerta, i que dels números 

108 a 110, coincidint amb el canvi de Junta Directiva, en va ser responsable el Sr. Gerard 

Mercadé, nou vocal de Publicacions. 

El període entre els mesos de maig i desembre va servir per fer una reflexió profunda, 

inserida en el Pla de comunicació global que va portar a terme l’AAC, per copsar les 

debilitats i les potencialitats del Butlletí i, alhora, proposar els canvis necessaris per 

convertir-lo en un dels canals primordials de reflexió i d’explicació del missatge que vol 

transmetre l’AAC als seus socis, al col·lectiu d’arxivers-gestors de documents i a la 

ciutadania en general. Per tal d’endegar aquesta transformació, es va optar –prèvia 

consulta als socis– per una publicació en format digital a partir del mes de gener del 
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2014. Aquest nou format permetrà augmentar la freqüència d’edició del Butlletí, els 

recursos associats a la publicació i la reducció dels costos econòmics vinculats a la 

impressió. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu i donar suport a la vocalia en la planificació, 

coordinació i redacció del Butlletí, es va decidir crear: 

El Consell de Redacció del Butlletí de l’AAC 
Es va constituir el 17 de desembre del 2013, amb els membres següents: la Sra. Irene 

Brugués, la Sra. Montserrat Flores, la Sra. Olga Garcia, el Sr. Arnau Guardiola, el Sr. 

Santi Lopera, el Sr. Gerard Mercadé i la Sra. Mònica Sesma.

El Lligall, revista catalana d’arxivística 
Durant l’any 2013, i sota la direcció de la Sra. Àngels Bernal i la coordinació de la Sra. 

Núria Casanovas, s’ha avançat en la confecció del Lligall 36, el dossier central del qual 

estarà dedicat a reflexionar sobre l’estat del Sistema d’Arxius de Catalunya, per tal de 

destacar-ne els punts forts i les mancances a fi de millorar-lo i reforçar-lo de cara al futur. 

 

Secretaria 

El 31 de desembre del 2013, hi ha un total de 700 socis. 

Els moviments per categories han estat els següents: 

 Altes Baixes Total 

Numeraris 12 25 415 

Adherits 4 30 165 

Institucionals 4 5 94 

Estudiants 10 6 16 

Jubilats 3 2 10 

Total 33 68 700 
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