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MEMÒRIA ANY 2015 

 

La memòria de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) és el 

resum de les activitats que la Junta ha dut a terme durant l’exercici de l’any 2015, 

agrupades en quatre grans àmbits dedicats a l’organització i el govern, els serveis que 

s’ofereixen als socis, els projectes més destacats i, finalment, les jornades científiques 

que s’han organitzat o en què s’ha col·laborat. 

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. Aquest és el tercer any 

d’aquesta Junta, i això ha implicat un major desenvolupament dels projectes que s’havien 

establert els dos anys anteriors. Els canvis impulsats poden ser positius, però també 

poden presentar desajustos. El balanç que es presenta 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. 
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Organització i govern 
 

Desenvolupament institucional 
El 2015 ha estat marcat institucionalment pel treball realitzat al voltant de la implantació 

de la llei de transparència catalana i pel Congrés d’Arxius de Lleida. Aquests han estat els 

dos grans projectes que més hores de treball han donat als diferents membres de la 

Junta. El primer, per ser estratègic i cabdal per al desenvolupament futur de la professió, 

el segon per ser una de les activitats més complexes que sol realitzar l’AAC i que 

requereix importants esforços organitzatius, logístics i econòmics. Aquests aspectes es 

tractaran en aquesta memòria d’una manera extensa i en apartats concrets. El 

funcionament ordinari de la resta de vocalies, amb les seves obligacions, determinades 

pel nostre programa del 2013, s’ha dut a terme d’una manera més que positiva, amb una 

gran quantitat d’iniciatives i productes. En cada apartat concret, els vocals relacionaran 

les accions més destacades. 

 

Estat del pressupost 
La liquidació del pressupost de l’any 2015 ha obtingut uns ingressos de 215.070,79 €, 

mentre que les despeses han estat de 229.305,80 €. Això suposa haver tancat l’execució 

del pressupost amb un balanç negatiu de 14.235,01 €. 

 

Evolució tresoreria 2012 2013 2014 2015 

Pressupost 114.000,00 € 169.100,00 € 108.575,00 € 203.175,00 € 

Liquidació ingressos 114.564,58 € 177.002,23 € 104.238,11 € 215.070,79 € 

Liquidació despeses 87.310,90 € 167.047,00 € 98.597,61 € 229.305,80 € 

Total 27.253,00 € 9.954,04 € 5.640,50 € - 14.235,01 € 

Figura 1: Evolució de la tresoreia dels darrers anys. 

 

El motiu d’aquest balanç ha estat una sèrie de despeses no pressupostades que la Junta 

va considerar necessàries per a la difusió de la professió: 

 La participació de l’Associació en el Congrés Govern Digital. 

 La realització del vídeo de celebració dels trenta anys de l’Associació. 
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 La col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Lleida en la realització de l’exposició de 

fotografies a la ciutat durant la celebració del XV Congrés d’Arxivística de 

Catalunya per ajudar a la visibilitat dels arxius. 

 

Aquestes depeses, sumades als costos del Congrés, han provocat aquest balanç negatiu 

per primera vegada en els últims anys. L’esforç de control pressupostari fet en els anys 

anteriors i el balanç positiu aconseguit han permès a l’AAC assumir aquest balanç 

negatiu. 

També cal destacar, pel que fa als ingressos, una estabilitat en les quotes i les 

inscripcions dels cursos. Les quotes representen anualment un 68 % dels ingressos de 

l’AAC, de manera que el manteniment dels associats permet que la situació econòmica 

es mantingui estable, juntament amb el 25 % que suposa anualment la percepció de 

subvencions. 

 

Estat dels comptes el 31 de desembre de 2015 
 

Entitat Tipus Quantitat 

La Caixa de Pensions Compte corrent 23.171,50 € 

Banc de Sabadell Compte corrent 59.291,71 € 

Banc de Sabadell Compte termini 50.000,00 € 

Banc de Sabadell Compte corrent Congrés 4.635,23 € 

BBVA Compte corrent 86.386,48 € 

Efectiu caixa AAC  520,26 € 

Figura 2: Estat dels comptes i efectiu de l’AAC el 31 de desembre de 2015. 

 

Previsió del pressupost del 2016 
 

Ingressos 109.550,00 € 

Despeses 109.550,00 € 

Figura3: Resum del pressupost de l’any 2016. 
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Relacions institucionals 
Durant l’any 2015 s’han mantingut reunions institucionals amb tres objectius diferents: 

El primer ha estat fer el seguiment de la implantació de la llei de transparència, 

especialment després que la Conselleria de Cultura no hi donés tot el suport que era 

desitjable i fes constantment palès el seu desinterès, fet més que contrastat amb el 

director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural d’aleshores, el Sr. 

Joan Pluma, en una de les poques reunions que va concedir el mes de febrer. 

L’AAC va fer tots els esforços possibles perquè el paper de la professió en aquest nou 

entorn fos cabdal, i durant tot l’any passat no es van esmerçar esforços en la cerca 

d’aliats, altres organismes i institucions que poguessin veure l’AAC com un soci 

imprescindible pel que pot aportar com a valor afegit en temàtiques de transparència i 

d’accés, fonamentalment. 

S’ha mantingut un contacte permanent amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT), el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC), diferents grups del 

Parlament, etc., per tal d’esmenar, en la mesura que es pugui, l’atzagaiada de creació i 

nomenament de la Comissió de Garanties. 

L’estratègia de l’AAC es va fonamenar en la signatura de convenis amb aliats amb què es 

comparteixen interessos i finalitats, i als quals s’ofereix valor afegit com a professió, tant 

en formació com en acompanyament, i en paral·lel es va buscar tenir una veu comuna al 

Consell Nacional d’Arxius (CNA). 

El segon objectiu han estat totes les actuacions que es van dur a terme prèviament al 

Congrés de Lleida, amb una cerca incansable de patrocinadors, tant amb clústers com 

BDIGITAL, com la gent del PCITAL de Lleida, la Universitat de Lleida, la Delegació de 

Govern de Lleida, la Fira de Lleida, el Patronat de Turisme i tots aquells que poguessin 

facilitar un suport econòmic, logístic o de qualsevol altre tipus. 

I per acabar, el tercer objectiu ha estat la cerca d’un nou local, més adaptat a les noves 

necessitats tecnològiques. Durant tot l’any s’han fet visites i s’han valorat diferents 

models, tant compartits com d’us privatiu únicament de l’AAC. 

El dia 3 de juny es va presentar al Mercat de l’Audiovisual de Catalunya (MAC) la 

Declaració per la protecció i la promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals 

d’Andorra i Catalunya. Aquesta ha estat una iniciativa de l’Observatori Permanent 

d’Arxius i Televions Locals, del qual l’Associació forma part. El dia 9 de juny es va 

presentar la declaració als mitjans a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i el 

mailto:associacio@arxivers.com


 
 
 

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

5 de 45 

2015_AAC_memoria 

dia 11 de juny, al Consell Nacional d’Arxius. D’aquest consell, en va sortir el compromís 

de constituir un grup de treball per a l’avaluació de les sèries documentals generades per 

les televisions locals. Aquest grup s’ha constituït, efectivament, a finals del 2015. 

 

Relacions internacionals 
Aquest any s’ha seguit participant activament en la Secció d’Associacions Professionals 

(SPA) de l’International Council on Archives (ICA). S’han fet dues reunions: una la 

setmana del 18 de maig, a Varsòvia, a la qual va assistir la tresorera, la Sra. Marta 

Munuera, en representació de l’AAC. En aquesta, s’hi va tractar temàtica relacionada 

amb la preparació del congrés de Reykjavik del mes de setembre, l’organització de les 

notícies que surten al newsletter i com seguir utilitzant l’opuscle presentat en el Congrés 

de Girona per defensar la professió arxivística. 

La segona reunió va tenir lloc a Reykjavik el dia 27 de setembre, i va comptar amb la 

presència del Sr. Joan Soler, president de l’AAC. En aquesta es va començar a parlar de 

la renovació de càrrecs que pertoca durant el 2016 i de la convocatòria d’un festival de 

pel·lícules o documentals realitzats per serveis d’arxiu de tot el món per explicar millor la 

tasca que duen a terme. El Sr. Joan Soler va participar en l’Advocacy Expert Group 

(AEG) de l’ICA, destinat a veure quines estratègies es poden seguir per difondre i 

defensar la professió a escala internacional. El Sr. Joan Soler va presentar la iniciativa de 

promoure la professió a partir de les adhesions institucionals a la Declaració Universal 

sobre els Arxius, estratègia que ha estat reconeguda públicament per part de la secretària 

de l’AEG. 

El 29 de setembre el Sr. Joan Soler va presentar en el Congrés de l’ICA, a Reykjavik, la 

ponència «Advocating archives by using UDA: The ‘Catalan Way’ towards Transparency 

and Access to Public Information», elaborada conjuntament amb el Sr. Vicenç Ruiz. Hi 

van assistir prop de vuitanta persones. En aquesta ponència es van exposar les principals 

iniciatives de l’AAC durant el 2014 i el 2015 per posicionar els arxius catalans i la gestió 

documental dins el debat sobre la transparència i l’accés a la informació. 
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Moviments de socis 
El número de socis en data de 31 de desembre de 2015 eren: 

 

Tipus de socis Altes Baixes Total 
Numeraris 7 10 410 
Adherits 20 7 191 
Institucionals 2 1 94 
Estudiants 5 1 16 
Jubilats 1 0 12 
Total 35 19 723 
Figura 4: Resum del moviment de socis de l’any 2015. 
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Serveis als socis 
 

Pla d’activitats 
El 2015 s’ha consolidat una de les noves propostes fetes en inciar-se aquesta Junta: les 

visistes guiades a centres d’arxiu. 

Al llarg d’aquest any s’ha pogut triar entre un calendari de visites que s’han seleccionat 

pensant que podien ser d’interès per conèixer diferents arxius des d’una vessant 

estrictament professional o, en alguns casos, obrint la visita a persones no professionals i 

afegint-hi una visió més divulgativa. 

Les visites han estat de curta durada (1 o 2 hores) i guiades pels directors o 

responsables, els quals han permès als participants entrar més enllà de la sala de 

consulta i els han ofert el privilegi de ser coneixedors de primera mà de la seva 

experiència professional i les seves instal·lacions, destancant-los el fons documentals o 

documents de més interès i, en alguns casos, fent-los partícips de les eines 

tecnològiques o del programari que faciliten la seva tasca. 

 

Els centres visitats el 2015 han estatal: 

 Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès Occidental: 7 de febrer. 20 

inscrits. 

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Cartoteca de Catalunya: 24 de febrer. 

10 inscrits. 

 Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: 10 de març. 10 inscrits. 

 Arxiu Administratiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 24 de 

març. 3 inscrits. 

 Arxiu Capitular de Barcelona: 18 de juny. 7 inscrits. 

 Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia de Barcelona: 30 d’octubre. 5 

inscrits. 

 Arxiu Central Corporatiu Administratiu i de Gestió. Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals: 19 de novembre. 14 inscrits. 

 Arxiu General Fira de Barcelona: 11 de desembre. 4 inscrits. 
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De la visita, se n’ha fet difusió a través del Twitter de l'AAC (#visitanúm._any) i, amb 

posteriritat, a través de les ressenyes que un dels assistents escriu i que estan publicades 

en el Butlletí Informatiu de l'Associació 

(<http://www.arxivers.com/index.php/publicacions/revista-lligall-2>). 

 

 
Figura 5: Nombre de persones inscrites a les visites guiades als arxius durant l’any 2015. 

 

Pla de formació 
El programa de formació continuada de l’AAC i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 

de Documents (ESAGED) l’any 2015 ha constat de 12 activitats formatives, distribuïdes 

en 19 cursos dissenyats amb la finalitat de donar suport a les necessitats formatives dels 

arxivers-gestors de documents. 
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Figura 6: Evolució dels assistents a les activitats de formació entre el 2010 i el 2015. 

 

 

D’aquests cursos, 17 es van realitzar i 2 (Curs 8/15 a Girona, Curs 12/15 Aula Virtual) es 

van haver d’anul·lar per no tenir el mínim de persones inscrites per poder-los tirar 

endavant. L’assistència total als cursos realitzats va ser de 186 persones. 

 

 

Codi Lloc Dates Assistents 

1/2015 Barcelona 29/01 16 

2/2015 Barcelona 10 i 12/02 14 

2/2015 Tarragona 23 i 30/11 8 

3/2015 Lleida 17/02 5 

3/2015 Barcelona 24/02 18 

4/2015 Barcelona 11/03 7 

5/2015 Barcelona 25/03 4 

6/2015 Aula Virtual 20/04-08/05 21 

7/2015 Lleida  22/04 11 

7/2015 Tarragona 16/05 8 

7/2015 Girona  01/10 4 

7/2015 Barcelona 16/12 4 

8/2015 Girona  09 i 11/06 Anul·lat 

8/2015 Barcelona 29/09 i 1/10 12 
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9/2015 Barcelona  16/06 18 

10/2015 Aula Virtual  05 - 23/10 17 

11/2015 Girona  21 i 28/10 8 

11/2015 Barcelona  10 i 13/11 10 

12/2015 Aula Virtual  17/11 - 04/12 Anul·lat 

Total   186 

Figura 7: Quadre de les formacions i la gestió econòmica de les formacions realitzades l’any 2015. 

 

El programa 2015 estava orientat a promoure el reciclatge professional incidint sobre 

quatre punts: desenvolupament professional, documentació electrònica, eines 2.0 

aplicades als arxius i documents, i difusió. 

 

[01/2015] Eines i programari de reconeixement de textos manuscrits. 

Curs impartit per Alícia Fornés Bisquerra, investigadora al Centre de Visió per 

Computador (CVC) i professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), i Oriol Ramos Terrades, professor lector de la UAB i investigador adscrit al CVC. 

El curs va presentar i revisar les principals tècniques de sistemes de reconeixement de 

textos manuscrits, des dels mètodes clàssics, apareguts fa uns 15 anys, fins a les 

tècniques més modernes. Durant el curs es van mostrar diverses eines i el programari 

existent disponibles per a l’usuari. 

Programat el 29 de gener. 5 hores lectives. Assistents: 16. 

 

[02/2015] Taller de gestió de documents electrònics. Compartir coneixement. 

Impartit per Teresa Cardellach Giménez, directora de l’Arxiu Municipal Administratiu de 

l’Ajuntament de Terrassa i professora del Màster d’Arxivística i Gestió de Documents de 

l’ESAGED, i Marta Munuera Bermejo, tècnica arxivera de l’Ajuntament de Terrassa i 

tècnica responsable del sistema de gestió de documents electrònics de l’Ajuntament de 

Terrassa. 

El taller es va orientar per compartir les preguntes i els neguits més freqüents entre els 

arxivers que han d’implementar un sistema de gestió de documents en una organització o 

una administració. Es van intentar resoldre els dubtes d’una manera pràctica i 

compartida. No es tractava de fer una gran sessió per explicar l’experiència de les 

docents, sinó de posar en comú les problemàtiques de tots els assistents i quines 

solucions s’hi aportaven. 
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Programat els dies 10 i 12 de febrer a Barcelona, i els dies 23 i 30 de novembre a 

Tarragona. 10 hores lectives. Assistents: 22. 

 

[03/2015] Valorar els documents. Nocions bàsiques. 

Curs impartit per Joan Artés Morata, perit amb 29 anys d’experiència als jutjats i tribunals. 

Especialitats: peritatge grafològic, cal·ligràfic, lingüístic, propietat intel·lectual i valoració 

de documents. 

Aquesta formació va plantejar un ensenyament pericial que permeti establir el cost d’una 

pèrdua patrimonial o bé de la reconstrucció de documents (en qualsevol forma), ja es 

tracti de llibres, arxius de text o d’imatges, etc. 

Programat el dia 17 de febrer a Lleida i el 24 del mateix mes a Barcelona. 5 hores 

lectives. Assistents: 23. 

 

[04/2015] Del recurs al producte cultural. Eines per a la identificació, gestió i revalorització 

i difusió del patrimoni documental. 

Formació a càrrec de Daniel Baizán, director de Qualitat de MagmaCultura, empresa 

especialitzada en identificar, revaloritzar i gestionar actius culturals, afavorint la utilització 

d’aquests recursos com un element de projecció i de creació de valor social. 

El curs es va enfocar a donar a conèixer i analitzar quines eines i metodologies de difusió 

dels entorns patrimonials i museístics es poden traslladar als arxius. Es va centrar en les 

eines d’interpretació del patrimoni, tot combinant una introducció teòrica amb un cas 

pràctic. 

Programat el dia 11 de març a Barcelona. 5 hores lectives. Assistents: 7. 

 

[05/2015] El peritatge cal·ligràfic com a sortida professional. Nocions bàsiques. 
Curs impartit per Joan Artés Morata, perit amb 29 anys d’experiència als jutjats i tribunals. 

Especialitats: peritatge grafològic, cal·ligràfic, lingüístic, propietat intel·lectual i valoració 

de documents. 

La formació estava orientada a donar eines per a la identificació de l’autoria d’escrits 

autògrafs, incloent-hi les signatures i els anònims. Es tracta de dirimir si una determinada 

lletra ha estat feta de propi puny per una persona coneguda o bé és falsa. L’abast 

d’aquesta mena de peritatge es pot ampliar als documents fets amb màquina d’escriure, 

segells de goma i, més excepcionalment, la tinta o el paper. 
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Programat el dia 25 de març a Barcelona. 5 hores lectives. Assistents: 4. 

 

[06/2015] Fotografia digital. Bases per al disseny d’un arxiu. 

Curs impartit per David Iglésias Franch, tècnic d’arxius del Centre de Recerca i Difusió de 

la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona. És coordinador i professor del Postgrau de 

Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics (ESAGED – UAB). 

El curs estava orientat a donar les pautes i les eines per al disseny d’un arxiu fotogràfic 

digital. Aquesta formació va tenir una orientació clarament pràctica. 

Programat del 20 d’abril al 8 de maig. Aula virtual. 10 hores lectives. Assistents: 21. 

 

[07/2015] La Viquipèdia i els arxius. Traçabilitat de la informació en obert i oportunitats de 

difusió. 

Curs a càrrec d’Àlex Hinojo Sánchez, conegut també amb el sobrenom de Kippelboy, és 

un director de projectes culturals sabadellencs que participa en els projectes de la 

Fundació Wikimedia. 

Aquest curs va donar a conèixer què és i com funciona la Viquipèdia; com aprendre 

sistemes per aplicar estratègies de difusió i posicionament de continguts a curt i a mitjà 

termini, a més de conèixer el món de les llicències Creative Commons i les seves 

implicacions en la difusió de continguts en obert. 

Programat el 22 d’abril (Lleida), 13 de maig (Tarragona), 1 d’octubre  (Girona), 16 de 

desembre (Barcelona). 4 hores lectives. Assistents: 27. 

 

[08/2015] Paleografia pràctica per a la descripció somera de documents (s. XIII-XVIII). 

Curs càrrec de Carme Muntaner i Alsina, investigadora associada de l’Institut de Recerca 

en Cultures Medievals (IRCVM) i directora d’Ebla Manuscripta. 

Curs introductori per identificar descriptors bàsics en paleografia i practicar-ne la lectura, 

amb l’objectiu final de realitzar una descripció somera de la documentació històrica que 

es conservi entre els fons de l’arxiu. 

Programat els dies 29 de setembre i 1 d’ocubre (Barcelona). El curs de Girona programat 

per als dies 9 i 11 de juny va ser anul·lat. 10 hores lectives. Assistents: 12. 
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[09/2015] Tractament d’imatges per a gestors documentals. L’experiència del Centre de 

Visió per Computador de Catalunya (CVC). 

Lluís-Pere De las Heras Caballero, investigador del grup de recerca d’Anàlisi de 

Documents al CVC. La seva recerca està focalitzada en la interpretació automàtica de 

documents estructurats i en la seva comprensió semàntica. I Marçal Rossinyol Sanabra, 

investigador associat al Laboratori L3I a la Université de la Rochelle (França) i al CVC. 

El curs va donar la visió general de què és una imatge i com es processa, centrant-se en 

les etapes més importants: des de la digitalització fins al reconeixement dels continguts. 

També es van donar nocions i recomanacions pràctiques sobre l’ús d’eines d’OCR i 

gestió documental existents. 

Programat el dia 16 de juny (Barcelona). 5 hores lectives. Assistents: 18. 

 

[10/2014] Geolocalització i descripció arxivística. 

Formació a càrrec de Rafael Roset, membre del grup de prototipatge ràpid de 

geoaplicacions de la cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i Carla Meinhardt, 

responsable del Sistema de Gestió de la Qualitat i de la coordinació de projectes de 

l’Associació Catalana de Recursos Assistencials. 

El curs va tenir com a objectiu donar a conèixer el potencial que la geolocalització pot 

oferir al món dels arxius i proporcionar als alumnes un conjunt d’eines i recursos que 

puguin aplicar als seus llocs de treball, tot utilitzant les eines: Instamaps/CartoDB, QGIS, 

full de càlcul Excel i editor de textos Notepad++. 

Programat del 5 al 23 d’octubre. Aula virtual. 10 hores lectives. Assistents: 17. 

 

[11/2015] Polítiques i requeriments de seguretat, accés i interoperabilitat de la informació 

pública. 

Curs a càrrec d’Ignacio Alamillo Domingo, director general d’Astrea La Infopista Jurídica i 

director d’Innovació i CISO de Logalty. 

El curs programat va tenir per objecte donar una visió sobre els continguts teòrics 

respecte als requeriments per, posteriorment, fer un treball pràctic d’anàlisi de polítiques 

de seguretat, accés i interoperabilitat, a partir d’un cas d’ús. 

Programat els dies 21 i 28 d’octubre (Girona), i els dies 10 i 13 de novembre (Barcelona). 

10 hores lectives. Assistents: 18. 
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[12/2015] Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades per a la gestió de 

documents electrònics d’arxiu. 

Formació impartida per Julio Qulez Mata, director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. 

L’objectiu del curs era apropar el concepte i la gestió de metadades mitjançant la 

combinació d’explicacions teòriques amb experiències i exercicis pràctics; la utilització 

intensiva de programari informàtic: gestors de bases de dades, navegadors web, 

programari d’edició i validació de documents XML, i la utilització d’eines 

d’autoaprenentatge especialitzat en línia, com el W3schools en matèria de tecnologies 

XML. 

Programat del 17 de novembre al 4 de desembre. Aula Virtual. 10 hores lectives. 

Assistents: Anul·lat per manca d’inscripcions. 

 

Publicacions 
Durant l’any 2015 s’han dut a terme les tasques de coordinació i seguiment de les dues 

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

38 de la revista Lligall, amb un dossier central dedicat a la transparència, l’accés a la 

informació i els arxius, que ha vist la llum durant el mes de febrer de 2016. Cal fer esment 

que durant l’any 2015 s’ha publicat el número 37 de la revista, corresponent a l’any 2014, 

en aquest cas, amb un dossier central que aborda l’ingrés de fons privats en arxius 

públics. 

Al mateix temps, a part d’aquestes dues publicacions, també s’ha treballat en la confecció 

de materials de difusió menors, com per exemple el Congress book editat amb motiu del 

Congrés d’Arxivística de Catalunya de l’any 2015. 

 

El Butlletí Informatiu de l’AAC-GD 
En relació amb el butlletí, cal assenyalar que durant l’any 2015 se n’han editat 10 

exemplars, que comprenen entre el número 122, corresponent al mes de gener de 2015, i 

el 131, que inclou les notícies i activitats de l’AAC-GD durant els mesos de novembre i 

desembre de 2015. La freqüència del butlletí ha estat mensual en tots els casos, excepte 

en els principals períodes de vacances (juliol-agost i novembre-desembre), en què ha 

tingut caràcter bimensual. 

El butlletí, al llarg de l’any 2015, ha inclòs nou seccions, algunes de les quals han format 

part de la publicació de forma gairebé permanent, com per exemple l’«Editorial», «El 
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vocal informa», «Destaquem», «La proposta», “De l’arxiu a l’arxiver», o «La Junta 

informa», mentre que d’altres han aparegut de forma esporàdica, com succeeix amb les 

seccions «In memoriam», «Congrés 2015» o «Planeta Arxiu». 

A continuació es relacionen, de forma sumària, la temàtica i l’orientació de cadascun dels 

espais que han format part del butlletí durant l’any 2015: 

 L’«Editorial» exposa el punt de vista de l’AAC en aquelles qüestions més candents 

relacionades amb l’actualitat arxivística. 

 «El vocal informa» és la secció a través de la qual les vocalies expliquen als 

associats els principals projectes que estan duent a terme. 

 «Destaquem» és l’espai que ha servit per difondre les notícies, els projectes i les 

activitats més rellevants dutes a terme pels centres d’arxius i els arxivers-gestors de 

documents del país. 

 «La proposta» és la secció que pretén convidar els nostres socis i lectors a 

activitats relacionades amb l’arxivística i la gestió de documents. 

 «De l’arxiu a l’arxiver» ens apropa en clau personal a la trajectòria de diversos 

companys, que s’ha procurat que siguin representatius, tant territorialment com pel 

que fa al gènere i a la tipologia dels arxius en què treballen. 

 «La Junta informa» recull els principals acords presos en el marc de la Junta de 

l’AAC i els moviments de socis. 

Pel que fa a les seccions temporals, durant el 2015 han aparegut les següents en el 

butlletí: 

 «Congrés 2015», que ha contingut tota l’actualitat relacionada amb el Congrés 

d’Arxivística de Catalunya. 

 «Planeta Arxiu», que pretén apropar-nos a la realitat arxivística d’altres països o a 

experiències internacionals de companys de professió catalans. 

 «In memoriam», un espai en què s’ha volgut retre un homenatge sincer als 

companys de professió que, després d’una vida dedicada al món dels arxius, ens 

han deixat. 

 

En la taula següent es pot veure com s’han distribuït els articles en funció de les diverses 

seccions durant els 10 números corrents del 2015: 
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Seccions Articles 

Editorial 10 

El vocal informa 12 

Destaquem 37 

In memoriam 1 

Congrés 2015 3 

Planeta Arxiu 1 

La proposta 9 

De l’arxiu a l’arxiver 10 

La Junta informa 10 

Total 92 

Figura 8: Articles del Butlletí Informatiu de l’AAC-GD de l’any 2015. 

 

Com es pot observar en la taula, durant l’any 2015 el Butlletí Informatiu de l’AAC-GD ha 

contingut una totalitat de 92 articles, distribuïts, com s’ha esmentat anteriorment, en 10 

números. Per tant, la mitjana d’articles de cada exemplar està lleugerament per sobre 

dels 9, amb un mínim de 7, en el número 129, i un màxim d’11 articles, en els números 

122 i 125. 

En la taula següent figura la informació complementària sobre els números publicats el 

2015. Entre les dades recollides destaquen, per exemple, el dia de publicació ―establert 

al voltant de la primera setmana de cada mes―, que s’ha complert en 6 dels 10 butlletins, 

però que ha estat força regular en la resta de casos. És igualment significatiu l’alt nombre 

d’autors diferents que han col·laborat en la publicació durant l’any, i el fet que 69 d’ells no 

han repetit al llarg del període analitzat. També és remarcable la dada referent a figures 

complementàries al text ―un total de 144 al llarg de l’any―, ja que demostra que la 

publicació ha inclòs elements de suport per fer-la més visual i amena al lector: apareix 

una mitjana de més de 14 figures per exemplar. Així mateix, es valora positivament el 

nombre de pàgines del butlletí, el qual, tot i publicar-se mensualment, no ha estat mai per 

sota de les 11 pàgines ―inclosa la pàgina de publicitat institucional― i ha arribat a 

contenir-ne 19, amb una mitjana de més de 14 pàgines. Finalment, i aquest cop d’una 

forma negativa, cal fer esment a les consultes del butlletí ―un total de 657 durant l’any 

2015, una dada que està molt per sota del que seria òptim, ja que cada butlletí ha rebut 

una consulta mitjana de gairebé 66 usuaris per número. En aquest sentit, la Vocalia de 
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Publicacions s’insta a treballar coordinament amb altres vocalies per millorar l’impacte del 

butlletí entre els socis de l’AAC, actualment molt per sota del que es desitja. 

 

 

Número Data Articles Autors Figures Pàgines Visites 

122 12/01 11 10 15 16 62 

123 05/10 9 8 11 13 34 

124 05/03 9 9 12 13 46 

125 08/04 11 12 18 16 44 

126 06/05 8 10 10 15 46 

127 10/06 8 9 8 11 36 

128 30/07 10 12 21 19 50 

129 03/09 7 9 17 13 43 

130 08/10 9 9 17 14 120 

131 03/12 10 11 15 13 176 

TOTAL  92 99 144 143 657 

Figura 9: Quadre de dades dels articles dels butlletins publicats l’any 2015. 

 

Cal destacar que dels 99 autors, 69 han escrit en una ocasió, mentre que 30 han repetit 

almenys en una ocasió. 

Finalment, cal destacar el paper decisiu del Consell de Redacció del Butlletí, que ha 

donat suport a la Vocalia de Publicacions en la planificació, la redacció de continguts i la 

cerca de redactors externs que permetin cobrir esdeveniments de rellevància. El Consell 

de Redacció durant l’any 2015 ha estat format per Irene Brugués, Montserrat Flores, Olga 

Garcia, Arnau Guardiola, Santi Lopera, Gerard Mercadé (que, com a vocal de 

Publicacions, n’ha estat el coordinador), Mònica Sesma i Jonás Suárez. 

 

Revista Lligall 
Pel que fa a la revista Lligall, cal assenyalar que durant l’any 2015 ha vist la llum, sota la 

direcció de Teresa Cardellach i la coordinació de Núria Casanovas, el número 37 de la 

publicació, corresponent a l’any 2014. En el dossier central s’aborda la problemàtica de 

l’ingrés de fons privats en arxius públics, el qual dóna eines i reflexiona sobre les 

implicacions i obligacions de l’ingrés d’aquesta tipologia de fonts en centres d’arxius 

públics dependents de l’Administració pública. 
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Així mateix, durant l’any 2015 s’ha donat suport a la direcció i el Consell de Redacció del 

Lligall en la confecció del número 38 de la revista. El número 38 del Lligall ha seguit, pel 

que fa als continguts, la línia encetada anteriorment i ha mantingut les principals seccions 

que la componen: 

 La «Presentació», en la qual Teresa Cardellach resumeix el contingut de la 

revista, i que en aquesta ocasió també inclou un article introductori de Joan Soler, 

president de l’AAC, en què reivindica el paper crucial que tenen els arxius i els 

arxivers-gestors de documents en l’impuls de l’accés a la documentació pública. 

 El «Dossier central», dedicat a la transparència, l’accés a la informació i el paper 

dels arxius, amb quatre articles de Josep Matas, Julián Moyano, Lluís-Esteve 

Casellas i Vicenç Ruiz. 

 L’«Entrevista», dedicada a un referent en el camp de la preservació digital, Nancy 

Y. McGovern, responsable de preservació digital de les biblioteques de l’Institut 

Tecnològic de Massachussets (MIT). 

 «Història arxivística», que en aquesta ocasió presenta el treball de Josep Maria 

Gregori referent al Cens IFMuc dels fons musicals de Catalunya. 

 «Consideracions sobre», que inclou un article de Josep Maria Carrascal en què 

dóna pautes sobre com gestionar el préstec de documents per als casos de 

comunicacions públiques en exposicions. 

 «Treballs de Màster», en què s’ha ampliat l’àmbit dels articles presentats, i en 

aquest número s’ha inclòs un resum dels treballs d’un alumne del Màster en 

Arxivística i Gestió de Documents, un del Postgrau en Gestió de Documents 

Electrònics, i un del Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics, 

impartits a l’Escola Superior d’Arxivística i de Gestió de Documents (ESAGED) de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els articles van a càrrec, 

respectivament, de Carla Meinhardt, Joan Reglà i Albert Alcántara. 

 

A més de la qualitat inqüestionable dels articles del número 38 del Lligall, el número, 

format per 284 pàgines, inclou nombroses figures de suport que fan molt més visual la 

revista. En aquest sentit, s’ha potenciat, a més de la inclusió de les figures aportades per 

cada autor, complementar-les amb imatges que encapçalin els articles i les seccions, que 

permetin al lector copsar el contingut del text. En el número 38 s’han inclòs 64 figures, 

que reforcen els 13 articles que formen la publicació. 
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Número Data Articles Autors Figures Pàgines 

38 01/02 13 13 64 284 

Figura 10: Quadre de les dades del número 38 de la revista Lligall. 

 

El número 38 de la publicació és la consolidació del nou disseny, introduït des de 

l’anterior número, fonamentat amb la introducció del color en la revista, a més de fer-la 

molt més moderna visualment i, alhora, atractiva als seus lectors. 

Finalment, cal esmentar que l’edició del Lligall 38 no hauria estat possible sense, 

primerament, la col·laboració dels autors, i, en segon lloc, el treball dels membres del 

Consell de Redacció, que en l’actualitat està format per Teresa Cardellach, directora; 

Núria Casanovas, coordinadora, i Salvador Cabré, David Iglésias, Maria Jesús Llavero, 

Oriol López, Gerard Mercadé, Raimon Nualart, Lluís Obiols i Núria Postico. 

 

Desenvolupament de la difusió i de les comunicacions 
 

Canal online 
Al llarg de l’any 2015, s’ha continuat amb l’objectiu de consolidar el canal online com a 

mitjà preferent de comunicació, informació i promoció de l’AAC, transformant-lo en 

l’instrument transversal de difusió de les iniciatives dutes a terme per les diferents 

vocalies, i s’ha convertit en un dels portals de referència de l’arxivística i la gestió 

documental de Catalunya. 

El canal notícies de la portada del web continua essent el vèrtex sobre el qual pivota 

l’actualitat de l’AAC. Al llarg d’aquest any s’hi han publicat una mitjana de quatre o cinc 

notícies setmanals referents al món arxivístic català i a les accions i activitats dutes a 

termes per la Junta. 

Durant el 2015 s’han llançat diverses campanyes de difusió que han tingut com a 

epicentre la plataforma web. La més destacada ha estat la campanya, iniciada ja l’any 

2014, batejada amb el nom d’«A 100 amb la DUA», la qual té com a objectiu principal 

augmentar el nombre d’adhesions a la Declaració Universal d’Arxius, tant de forma 

individual com institucional, fins a arribar al centenar i mirar de superar-lo. 

Ha estat, també, l’any en què s’ha activat la Zona Privada d’accés restringit per als socis 

de l’AAC, en què aquests poden trobar materials, recursos i els darrers números de la 
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revista Lligall. La creació d’aquesta zona ha permès donar un valor afegit a l’associat i ha 

tingut una acollida molt positiva. Conjuntament amb la Vocalia de Treball s’ha posat en 

funcionament la borsa de treball de l’AAC, també d’accés restringit per als socis, als quals 

ofereix un servei d’ocupació, un servei d’ofertes laborals i recursos per cercar feina. 

 

Domini: 
<arxivers.com> 

Percentatge 2015 2014 2013 
(julio-desembre) 

Nombre de sessions 20,50 % 19.048 15.807 8.001 
Nombre d’usuaris 24,09 % 10.342 8.334 4.685 
Pàgines vistes 32,15 % 62.641 47.401 21.454 
Pàgines vistes per 
sessió 

9,67 % 3,29 3,00 2.68 

Durada mitjana de la 
visita (minuts/sessió) 

5,39 % 00:03:09 00:03:00 00:02:27 

Percentatge de rebots 3,84 % 50,85 % 45,64 % 53,33 % 
Percentatge de noves 
sessions 

3,62 % 49,80 % 48,05 %  

Figura 11: Dades d’evolució del lloc web de l’AAC del 2013 al 2015. 

 

El lloc web de l’AAC ha tingut un total de 19.048 visites durant l’any 2015, amb un temps 

de navegació mitjana de 3:09 minuts d’estada en el web, el que suposa una bona durada 

de navegació si es té en compte que la mitjana estàndard sol estar entre 1:00 i 2:00 

minuts. 

Respecte al mateix període de l’any anterior, s’aprecia un augment del +20,50 % en el 

volum total de visites. Les fonts de procedència de les visites estan predominades per 

Google, accessos directe al web, webs de referència i social. 

En definitiva, amb el nou web han augmentat tots els indicadors de qualitat: visites, temps 

d’estada, rebot i nombre de pàgines vistes per usuari. 

 

Enviament regular de notícies 
Les vocalies de Difusió i Comunicació van proposar fer un canvi quant a l’enviament 

regular de notícies a través del correu electrònic dels associats. A partir del mes de 

setembre del 2015, la Vocalia de Comunicació va iniciar l’enviament d’un missatge 

electrònic setmanal, normalment els dijous, amb el títol: Newsletter. Amb un disseny més 

modern i amb totes les notícies enllaçades a la pàgina web corresponent, és una 

proposta que intenta no carregar de missatges els associats, de manera que aquests, 
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obrint un sol missatge un cop a la setmana, rebin tota la informació que l’AAC els vol fer 

arribar. 

 

Número Data Missatge Total 
enviaments 

Oberts Clicat als 
enllaços 

1 03/09 AAC-GD Newsletter: del 31 
d'agost al 4 de setembre 

683 49,0 % 
334 

21,8 % 
149 

2 10/09 AAC-GD Newsletter: del 5 a l'11 
de setembre 

658 49,8 % 
315 

3,3 % 
21 

AAC-GD Newsletter: del 5 a l'11 
de setembre 

650 48,6 % 
307 

4,1 % 
26 

3 17/09 AAC-GD Newsletter: del 14 al 20 
de setembre 

682 46,0 % 
314 

13 % 
89 

4 24/09 AAC-GD Newsletter: del 21 al 27 
de setembre 

682 45,9 % 
313 

11,9 % 
81 

5 29/09 Especial Newsletter: 
<#CongresinPonent> 

682 48,1 % 
328 

17,3 % 
118 

6 08/10 AAC-GD Newsletter: del 5 a l'11 
d'octubre 

687 48,0 % 
330 

18,8 % 
129 

7 15/10 AAC-GD Newsletter: del 12 al 18 
d'octubre 

687 41,0 % 
282 

4,1 % 
28 

8 22/10 AAC-GD Newsletter: del 19 al 25 
d'octubre 

687 43,4 % 
298 

5,2 % 
36 

9 29/10 AAC-GD Newsletter: del 26 
octubre a l’1 novembre 

688 42,2 % 
290 

8,4 % 
58 

10 04/11 Col·labora amb el projecte 
europeu PREFORMA 

689 43,0 % 
296 

2,6 % 
18 

11 05/11 AAC-GD Newsletter: del 2 al 8 de 
novembre 

689 40,3 % 
278 

4,1 % 
28 

12 12/11 AAC-GD Newsletter: del 9 al 15 de 
novembre 

688 41,9 % 
288 

11,2 % 
77 

13 19/11 AAC-GD Newsletter: del 16 al 22 
de novembre 

688 41,9 % 
288 

10,2 % 
70 

14 26/11 AAC-GD Newsletter: del 23 al 29 
de novembre 

687 39,0 % 
268 

5,2 % 
36 

15 02/12 Novetats AAC-GD: Busques un 
professional de l'arxivística? 

687 40,5 % 
278 

5,1 % 
35 

16 03/12 AAC-GD Newsletter: 30 de 
novembre al 6 de desembre 

687 43,1 % 
295 

14,7 % 
101 

17 09/12 DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA CORRUPCIÓ 

680 37,8 % 
257 

8,7 % 
59 

18 11/12 AAC-GD Newsletter: del 7 al 13 de 
desembre 

680 42,1 % 
286 

10,6 % 
72 

19 17/12 AAC-GD Newsletter: del 14 al 20 
de desembre 

680 41,1 % 
279 

5,6 % 
38 

20 24/12 Bones Festes i molt més! 680 43,1 % 
292 

4,7 % 
32 

Figura 12: Taula dels primers resultats de l'enviament del Newsletter. Setembre-desembre 2015 (actualitzada 

el 4 d'abril de 2016 a les 12.04 h). 
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Xarxes socials 
A les xarxes socials, Facebook i Twitter, com fins ara, la majoria de publicacions editades 

són notícies lligades directament amb l’AAC, però en alguns casos s’han compartit o 

repiulat notícies d’altres ens o usuaris relacionats amb els temes que preocupen l’AAC i 

considerats d’interès per tot el col·lectiu d’arxivers-gestors de documents. 

 

Xarxes socials 2013 2014 2015 
Facebook Fans 665 845 1.055 
Twitter Seguidors 1.031 1.326 1.861 

Piulades 5.728 6.282 6.694 
Figura 13: Taula de l’impacte de les xarxes socials de l’AAC. 

 

Hashtags de <@AAC_GD> 

<#Butlleti122> 

<#Butlleti123> 

<#Butlleti124> 

<#Butlleti125> 

<#Butlleti126> 

<#Butlleti127> 

<#Butlleti128> 

<#Butlleti129> 

<#Butlleti130> 

<#Butlleti131> 

<#Butlleti120> 

<#Butlleti122> 

<#visita01_2015> 

<#visita02_2015> 

<#visita03_2015> 

<#visita04_2015> 

<#visita05_2015> 

<#visita06_2015> 

<#visita07_2015> 

<#visita08_2015> 

<#visita09_2015> 

<#visita10_2015> 

<#CongresinPonent> 

<#formacio> 

<#DUA> 

<#DUA100> 

<#transparència_Fons> 

<#Lligall37> 

<#Arxipèlag> 

<#governdigital> 

Figura 14: Taula dels hashtags impulsats per l’AAC. 

 

Arxifòrum 
El 2015 l’equip de moderadors ha estat format pel Sr. Joan Reglà, la Sra. Patrícia 

Àlvarez, la Sra. Maria Lluïsa Fernàndez i la Sra. Marta Saiz, que ja s’hi van incorporar a 

mitjan 2014, coordinats per la vocal de Comunicació. 

Al març del 2015 es va fer una reunió per valorar la feina dels sis mesos de dedicació. La 

valoració és positiva i els membres estan engrescats a continuar amb la moderació, 

proposant millores i canvis. 
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Durant l’any 2014 Arxifòrum es va mantenir al voltant dels 2.256 subscriptors. Enguany 

s’ha donat la benvinguda a 197 nous subscriptors i se n’han donat de baixa o ha expirat 

la subscripció d’uns 85. 

 

Arxifòrum Total subscriptors Altes Baixes 
2013 2.248 266 171 
2014 2.256 204 89 
2015 2.344 139 51 
Figura 15: Taula d’evolució dels subscriptors d’Arxifòrum. 

 

S’ha fet difusió d’un total de 1.006 missatges, 225 menys segons la memòria del 2014. 

Arxifòrum Nombre de missatges 
2014 2015 

Gener 115 107 
Febrer 112 074 
Març 147 095 
Abril 118 098 
Maig 119 069 
Juny 142 149 
Juliol 082 076 
Agost 031 018 
Setembre 098 098 
Octubre 106 085 
Novembre 089 073 
Desembre 072 064 
Total 1.231 1.006 
Figura 16: Taula d’evolució dels missatges difosos mensualment. 

 

Arxipèlag 
Al juny 2015 es va obrir Arxipèlag, una nova secció de la revista digital Núvol que està 

destinada a parlar i tractar temes d’arxivística i gestió documental d’una manera propera i 

comprensible per tots els lectors de la revista. Es va crear un equip de redacció per tal 

que de manera periòdica es publiques un article a la nova secció. 

 

Data Títol Autoria Enllaç  
09/06 Neix «Arxipèlag», una nova comunitat a 

Núvol 
Vicenç Ruiz Gómez <http://bit.ly/1S0Kw8V> 

16/06 L’arxivera i l’alcaldessa Dolors Visa Oró <http://bit.ly/1LgV3sM> 
22/06 La cultura ens atura Joan Soler Jiménez <http://bit.ly/1HCtSYF> 
02/07 Memòria històrica, democràcia i arxius Raül Aguilar Cestero <http://bit.ly/1IUms0J> 
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21/07 Continuem INDIGNATS! Alan Capellades Riera <http://bit.ly/1IgE8te> 
03/08 L’arxiu Ràfols-Casamada: deixadesa o 

fetitxisme patrimonial? 
Vicenç Ruiz Gómez <http://bit.ly/1M201eY> 

19/08 Els fons audiovisuals de les televisions 
locals, en risc de desaparèixer 

Teresa Cardellach <http://bit.ly/1hM0aZ2> 

14/09 Manual anticorrupció per a partits 
polítics 

Joan Soler Jiménez <http://bit.ly/1URzTd> 

20/09 Programes electorals i metadades Aniol Maria <http://bit.ly/1LWSzhR> 
28/09 Els arxius som qualitat Adrián Cruz Espinosa <http://bit.ly/1KZPuB6> 
07/10 Som més del que es veu Santi Lopera Lopera <http://bit.ly/1JRYgfr> 
11/11 Quan l'obsolescència no pot vèncer 

l'amor 
Aniol Maria <http://bit.ly/1MCLdo0> 

17/11 Els arxius a Twitter: 10 piuladors que 
cal seguir 

Adrián Cruz Espinosa <http://bit.ly/1Qsx6UQ> 

02/12 L'aplicació El Born 3D, disponible el 
pròxim mes de gener 

Adrián Cruz Espinosa <http://bit.ly/1NaYaoh> 

03/12 La declaració universal sobre els arxius 
a Catalunya 

Joan Soler Jiménez <http://bit.ly/1NrKmqM> 

05/12 Imatges d'arxiu, testimonis d'un passat Jorge Fraganillo <http://bit.ly/1Oc7ENR> 
09/12 La CUP, Junts pel Sí i el mal d'arxiu Vicenç Ruiz Gómez <http://bit.ly/1R39rL8> 
09/12 El meteorit que vindrà Alan Capellades Riera <http://bit.ly/1NUJRFW> 
19/12 Quan accedir a la informació pública és 

tan fàcil com comprar a Amazon 
Vicenç Ruiz Gómez <http://bit.ly/1QFkTN5> 

23/12 El running i els arxius David Garcia Salazar <http://bit.ly/1PkeQKP> 
Figura 17: Taula dels articles publicats a «Arxipèlag». 
 
Impuls de les activitats educatives 
S’ha desplegat completament el projecte proposat en la Candidatura a la Junta Directiva 

de l’AAC de les eleccions de l’any 2013. 

El darrer punt que mancava del projecte s’ha posat en marxa enguany, després d’haver 

creat l’any 2014 el servei d’assessorament en didàctica dels arxius: s’ha estrenat i s’ha fet 

operatiu l’aplicatiu anomenat «Què puc fer als arxius?», que es troba al web de 

l’associació. Aquest aplicatiu compleix diferents requisits: és un cercador d’activitats 

educatives dutes a terme pels arxius catalans; és un repositori d’aquestes mateixes 

activitats, ja que en conserva la informació i en fa un històric, i és un lloc on els arxius 

poden introduir i publicitar les seves activitats. Estrenat al juny del 2015, al llarg d’aquest 

any ha registrat la descripció de 61 activitats, ha tingut 165 «M’agrada» de Facebook, 169 

comparticions a Facebook i 109 comparticions a Twitter. 
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Figura 18: Portal d’educació de l’AAC. 

 

També s’han obert a tots els internautes els continguts de pautes i de recomanacions 

educatives per a arxivers, que s’oferien en l’àrea privada del lloc web. L’objectiu és 

respondre a les demandes de persones emmarcades en el sector educatiu i que no són 

sòcies de l’AAC, però que estan molt interessades en la interacció entre arxivers i 

docents. 

El conjunt dels continguts i els serveis que ofereix l’AAC amb referència a l’educació, i 

que s’acaben d’esmentar, han estat difosos mitjançant una comunicació a les darreres 

Jornades Educació i Arxius (de les quals es pot trobar informació en aquesta mateixa 

memòria). 

 

Impuls de les activitats de recerca 
Des de l’any 1990, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat periòdicament informes 

en què s’ha recopilat tota l’activitat de recerca realitzada a Catalunya, tant en l’àmbit 

cientificotècnic com en l’humanístic (<http://www.iec.cat/reports/>). Malgrat això, aquesta 

recopilació havia tingut fins ara un buit destacable en l’àmbit de les disciplines de la 

documentació (principalment, biblioteconomia i arxivística). Enguany l’IEC va decidir 

incloure aquestes disciplines per primer cop en l’actualització dels Reports de la recerca a 
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Catalunya per al període 2000-2013, que s’ha dut a terme durant l’any 2015. L’AAC ha 

participat activament en aquesta actualització, conjuntament amb altres entitats del 

sector, i ha contribuït a fer possible la publicació del primer Report de la recerca en les 

disciplines de la documentació i l’arxivística. 

Dins les activitats del Comitè Tècnic de Normalització 50 d’AENOR (AEN/CTN 50), del 

qual és membre l’AAC, s’ha participat en la traducció al castellà de les normes ISO 

14721:2012. Space data and information transfer systems - Open archival information 

system (OAIS) - Reference model, i també de la norma ISO 14641-1:2012. Electronic 

archiving - Part 1: Specifications concerning the design and the operation of an 

information system for electronic information preservation. Dins el mateix comitè s’ha fet 

el seguiment de l’evolució dels treballs en altres normes cabdals per a la professió 

arxivística (nova versió de la ISO 15489 i noves normes dins la família ISO 30300). 

Pel que fa a la promoció de l’activitat de recerca, s’ha col·laborat en la difusió del projecte 

europeu PREFORMA (PREservation FORMAts for culture information/e-archives), 

finançat per la Unió Europea, en el qual participen activament l’Ajuntament de Girona i 

empreses tecnològiques catalanes especialitzades en preservació digital. 

Pel que fa a col·laboracions formalitzades en l’àmbit de la recerca, enguany s’ha signat 

un conveni amb el Centre de Visió per Computadors de la Universitat Autònoma de 

Barcelona per promoure desenvolupaments tecnològics aplicables a la interpretació de 

documents d’arxiu, i també s’ha creat el comitè de seguiment del conveni signat amb 

l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) per a la realització de 

dos estudis: el primer, sobre la definició d’un conjunt d’indicadors de gestió que permeti 

l’avaluació sistemàtica d’un servei d’arxiu i gestió de documents, i el segon sobre la 

diagnosi de situació i criteris d’organització dels arxius dels centres d’estudis de parla 

catalana. 

 

Millores dels serveis per als socis 
En relació amb l’apartat dels avantatges per als socis, el 2015 s’ha fet un salt quantitatiu 

molt gran amb l’adhesió de l’AAC a la plataforma de Privilegiis, un lloc comú on els 

membres d’entitats i associacions poden obtenir privilegis i descomptes d’empreses i 

botigues de diferents àmbits: viatges, oci, compres, esport, etc. També s’ha signat un 

conveni de col·laboració amb la casa rural Casa Helipa de la Vall d’Aran. 
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Així mateix, al llarg del 2015, s’han fet diferents estudis de viabilitat sobre la possibilitat 

d’oferir el servei de botiga virtual a través del web de l’entitat. Un cop vist que només 

seria rendible amb un alt nombre d’operacions, s’ha desestimat provisionalment. 

 

Impuls de les millores professionals 
 

Retitulació del Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents 
Arran de la comunicació per part de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(ESAGED), l’abril del 2015, de la impossibilitat de procedir a la retitulació del Graduat 

Superior en Arxivística i Gestió de Documents en Màster oficial en Arxivística i Gestió de 

Documents, s’han dut a terme un seguit d’actuacions destinades a procurar 

assessorament jurídic i orientació als afectats sobre les possibilitats de retitolació, o la 

valoració de vies compensatòries alternatives. 

L’AAC va facilitar la trobada entre les parts el mes de maig, en el marc del XV Congrés 

d'Arxivística de Catalunya, i novament el juliol, mes en què va tenir lloc a la seu de 

l’entitat una primera reunió de treball entre els representants dels exalumnes, l’ESAGED i 

l’AAC. També el mes de juliol del 2015, l’AAC va dirigir un escrit formal a l’ESAGED 

sol·licitant que es donessin a conèixer els passos que s’havien dut a terme per al 

reconeixement i la transferència de crèdits del Graduat en Arxivística i Gestió de 

Documents. I, en paral·lel, es va fer arribar als representants dels exalumnes un model de 

sol·licitud individual de retitulació, per tal que poguessin adreçar-se a l’UAB a títol 

personal. 

A més de les gestions per a la retitolació del Graduat, l’AAC va promoure la incorporació 

a les línies prioritàries del Departament de Cultura en matèria d’arxius i gestió 

documental, aprovades pel Consell Nacional d’Arxius, un compromís per a l’impuls de 

l’article 8.2 del Decret 190/2009, que estableix que els departaments competents en 

matèria de cultura i de funció pública han de fixar els ensenyaments universitaris que 

garanteixen les competències suficients en arxivística i gestió documental exigibles per 

treballar als arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya. 

En la reunió realitzada a principis de novembre es va donar a conèixer l’informe emès per 

la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la UAB, a petició de l’ESAGED, en 

què expressava per escrit la impossibilitat de procedir a la retitulació. Aquest mateix mes, 

els representats dels exalumnes del Graduat Superior van assistir a una reunió amb 
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l’advocada de l’AAC, en què es van plantejar diverses vies d’actuació, tant de caràcter 

col·lectiu (tràmit d’audiència al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; exposició del 

cas davant el Síndic de Greuges) com individual (amb la interposició de recursos davant 

el Tribunal Contenciós Administratiu). Els representants dels afectats es van 

comprometre a posar en coneixement dels exalumnes del Graduat Superior en Arxivística 

i Gestió de Documents les diferents opcions plantejades per tal de valorar les actuacions 

que cal dur a terme el 2016. 

 

Recuperació de les proves d’accés als processos selectius públics 
Durant el segon semestre del 2015, arran de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, se sol·licita a 

les administracions catalanes que han convocat processos selectius entre el juliol de 

2013 i el juny de 2015 l’accés a les proves específiques per als perfils professionals 

d’arxivística i gestió documental. Es preveu posar a la disposició dels associats al llarg del 

2016 els models d’exàmens obtinguts per tal que els puguin servir d’orientació per a la 

preparació de proves en processos selectius públics. 

 

Nou portal web de la Borsa de treball 
A finals del 2015 va entrar en funcionament el portal web de la Borsa de treball, amb 

l’objectiu de facilitar l’accés dels associats als continguts de suport a la recerca de feina. 

La Borsa de treball incorpora alguns dels serveis tradicionals de l’AAC, però preveu 

també la integració de nous recursos orientats a la inserció laboral dels associats i la 

promoció de la professió. S’estructura en tres grans apartats: 

 El Servei d’Ocupació, entès com a punt d’accés de les empreses i institucions als 

perfils professionals dels socis, els quals, al seu torn, tenen plena autonomia per 

gestionar en tot moment les dades que les empreses visualitzen i acotar l’ús que 

en poden fer. 

 Un espai per a la publicació d’ofertes laborals. 

 Un repositori de recursos per trobar feina, destinat a recollir eines d’utilitat en la 

recerca d’oportunitats laborals i que, de bon origen, inclou una selecció de 

cercadors d’ofertes laborals, d’àmbits estatal i internacional, genèrics o 

especialitzats en l’àmbit de l’arxivística i la gestió documental, que publiquen amb 

certa assiduïtat ofertes laborals adreçades al sector. 
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Gestió dels perfils professionals dels associats 
L’any 2015 s’ha gestionat un total de 53 curriculums vitae, i s’han atès 9 sol·licituds 

laborals d’empreses i institucions. Per cada sol·licitud de treball s’han enviat una mitjana 

de 10 currículums. 

 

 
Figura 19: Evolució dels currículumms gestionats i les ofertes laborals entre ñ’any 2010 i l’any 2015. 

 

L’activació del nou Servei d’Ocupació a finals de novembre del 2015 va suposar 

l’actualització dels perfils professionals dels associats, i el tancament de l’any amb un 

total de 34 perfils professionals actius i accessibles per a empreses i institucions a través 

del portal web de la Borsa de treball. 

 

Ofertes laborals 
L’any 2015 s’ha publicat un total de 361 ofertes laborals, el que suposa un increment de 

l’11 % respecte de l’any anterior. L’increment d’ofertes ha anat acompanyat d’un 

increment del 8 % dels usuaris del servei d’alerta que, a finals del 2014, es distribuïa a 

146 associats. A partir del novembre del 2015, les ofertes laborals es recullen i publiquen 

en el servei web de la Borsa de treball, de manera que els socis que no estiguin subscrits 

al servei d’alerta també hi tenen accés. 
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Figura 20: Evolució de les ofertes laborals entre l’any 2010 i l’any 2015. 

 

Si tenim en compte la distribució territorial de les ofertes, l’augment afecta especialment 

el nombre d’ofertes publicades a Catalunya, que s’han incrementat en un 80 % respecte 

de l’any anterior. En nombres absoluts, s’ha publicat un total de 138 ofertes fora de l’Estat 

espanyol, de les quals 127 pertanyen a països de la zona Schengen. 

 

 
Figura 21: Evolució de la distribució geogràfica de les ofertes entre l’any 2014 i l’any 2015. 
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La distribució de les ofertes per àmbit geogràfic és la següent: 

 

País Comunitat autònoma Província 

Alemanya 4 Andalusia 6  

Àustria 1 Aragó 1 

Bèlgica 2 Astúries 2 

Dinamarca 1 Canàries 2 

Espanya 223 Castella i Lleó 2 

França 49 Castella la Manxa 2 Barcelona 102 

Hongria 1 Catalunya 115 Girona 1 

Itàlia 2 Extremadura 1 Lleida 3 

Luxemburg 2 Galícia 6 Tarragona 4 

Malta 1 Illes Balears 3 Afecten diverses províncies 5 

Noruega 1 Madrid 67  

Països Baixos 5 Navarra 1 

Regne Unit 46 País Basc 5 

República Txeca 1 València 5 
Suïssa 11 Cantàbria 1 

Estats Units 
d'Amèrica 

4 Afecten diverses 
comunitats 

4 

Argèlia 1  

Costa d’Ivori 1 

Kenya 2 

Tanzània 1 

Filipines 1 

Tailàndia 1 

Total 361 

Figura 22: Taula de distribució d’ofertes per àmbit geogràfic. 

 

El total d’ofertes laborals a Catalunya ha estat de 115, i han predominat les ofertes de 

treball en el sector privat, que suposen un 85 %, en comparació del 72 % del 2014. 

 

Consultes, queixes i peticions d’informació 
Les consultes, queixes i peticions d’informació ateses sumen un total de 16, el que 

suposa un increment del 60 % respecte de l’any anterior. Aquestes s’han centrat, 
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majoritàriament, en l’adequació dels mèrits, els requisits i les proves dels processos 

selectius de l’Administració pública, les funcions atribuïdes als llocs de treball dels 

professionals de l’arxivística i la gestió documental, les retribucions i condicions laborals 

associades, i qüestions pròpies de l’exercici lliure de la professió. 

 

Seguiment de processos selectius públics 
L’AAC ha fet el seguiment dels processos selectius d’arxivers i gestors de documents 

convocats per les administracions públiques catalanes, un total de 15, incloent-hi plans de 

formació ocupacional i beques, i ha ofert sistemàticament el seu assessorament tècnic a 

les administracions convocants. 

També s’han mantingut reunions, s’han enviat escrits formals i s’han interposat recursos 

de reposició per tal de protestar sobre les condicions d’algunes convocatòries de 

processos selectius, tant en l’àmbit públic com privat, quan s’ha considerat que el perfil 

demanat suposava un incompliment de la normativa vigent, o en defensa dels drets 

laborals dels arxivers davant situacions d’abús. 

L’AAC ha estat representada en la Comissió de Valoració de les Subvencions del 

Departament de Cultura del 2015, i ha estat part del tribunal de selecció per cobrir una 

plaça de tècnic superior al Consell Comarcal de la Terra Alta. 
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Projectes destacats 
 

Maduresa de gestió documental i transparència 
Davant la sobreabundància d’indicadors que mesuren la transparència, simplement, des del 

vessant de la publicitat activa, s’ha decidit elaborar un model de maduresa en gestió 

documental que permeti integrar les diverses perspectives del procés de reorganització 

eficient de l’administració que suposa el nou marc normatiu sobre transparència i accés a la 

informació. 

A l’octubre es va presentar un primer esborrany de treball i es va definir l’equip del Grup de 

Treball Dades i Transparència que, coordinat per Joan Soler i Vicenç Ruiz, està format pels 

socis: Alan Capellades, Anahi Casadesús, Aniol Maria, Carla Meinhardt i Santi Lopera. 

Durant els mesos de novembre i desembre es van dur a terme les primeres reunions de 

treball i es va començar a definir el conjunt d’indicadors per nivells i perspectives. Es va 

acordar fer la presentació oficial del Model de Maduresa en el marc de la XII Jornada d’Estudi 

i Debat. 

 

Observatori del mercat laboral 
Durant el 2015 s’ha posat en marxa l’actualització bianual de l’Estudi del mercat laboral 

dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents a Catalunya, que es va 

presentar per primera vegada l’any 2014. Aquest estudi va donar com a resultat la creació 

d’una base de dades de perfils professionals, ofertes de treball i llocs ocupats, suportada 

en una eina informàtica que en permet la consulta en línia i l’obtenció de dades en 

formats oberts, donant forma al que s’anomena Observatori del mercat laboral dels 

arxivers i gestors de documents a Catalunya. L’objectiu de la represa del projecte és, a 

més d’actualitzar les dades, consolidar l’eina informàtica de suport a l’Observatori i 

convertir-la en un producte de l’AAC amb entitat pròpia. 

 

Llei de transparència 
El desplegament de la Llei de transparència catalana ha estat un autèntic maldecap per a 

l’AAC. Durant tots els mesos de l’any s’han mantingut converses amb alts càrrecs dels 

departaments de Cultura i de Governació de la Generalitat, amb parlamentaris de tots els 

partits polítics i amb molts experts en la matèria per mirar de fer veure la necessitat 
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d’incorporar la gestió documental (i, de retruc, el coneixement arxiver) en el 

desplegament de la dita llei. Es pot dividir l’any en dues fases. La primera, que va del mes 

de gener al mes de juny, s’inicien diverses activitats formatives per part de molts agents 

que no tenen mai en compte un dels agents principals en la llei, com és la Comissió 

Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. El Departament de Cultura, per part 

sobretot del propi conseller com del director general, no donen la sensació d’estar 

amatents a la necessitat d’apostar per aquesta llei i no prenen cap iniciativa per a 

promoure-la també des del seu àmbit. El seu posicionament és passiu i la frase «ningú no 

ens hi ha convidat» ha estat una de les més sentides, quan en realitat el Departament de 

Cultura hauria d’haver tingut un paper molt més actiu en la defensa del que, per llei, 

encara li pertoca: el compliment de la Llei d’arxius 10/2001 i del seu títol IV, dedicat a 

l’accés. Durant els mesos de febrer i març s’observa que el Departament de Cultura no 

està amatent de les conseqüències que pot suposar el fet de no vetllar per la gestió 

documental. D’altra banda, el Departament de Governació tira pel dret amb una 

comissionada de transparència totalment allunyada de la realitat i només dedicada a 

construir un equip de treball amb experts en transparència de difícil definició. Es 

continuen multiplicant jornades tècniques a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

(EAPC) i d’altres promocionades per la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de 

Municipis. Aquestes entitats municipalistes publiquen una guia d’implantació de la 

transparència que obvia i ridiculitza en certs punts el paper dels arxivers en aquesta 

matèria, posant en dubte fins i tot l’article 40.3 de la Llei de transparència 19/2014 (LTR), 

que parla de la composició mixta entre experts en dret i en gestió documental de la nova 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). L’AAC envia 

sengles reclamacions a les entitats mostrant el malestar pels oblits a les seves 

formacions i pel to esbiaixat de la guia. No es rep cap resposta. A finals del mes d’abril 

comencen a sorgir rumors que el Parlament està preparant el hiring per nomenar els 

membres de la comissió. En no haver rebut cap input, es tem el que finalment passa: dins 

la proposta de cinc membres per compondre la nova GAIP no hi ha cap persona amb 

coneixement en gestió documental. S’interpel·la diferents parlamentaris amb qui s’havia 

tingut relació durant l’elaboració de la LTR, i aquests diuen que no hi han pensat i que ara 

és difícil revertir la situació. Aquesta «dificultat» rau en el fet que la tria és eminentment 

política. Quatre partits (CIU, ERC, PP i PSC) es reparteixen els cinc membres i proposen 

els seus candidats. El hiring es realitza sota forta pressió de l’AAC. Els representants 
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d’ICV i de C’S interpel·len els candidats sobre aspectes concrets de la gestió documental 

i la Llei d’arxius per fer palesa la mancança de coneixement en gestió documental. Les 

actes de la Comissió d’Afers Institucionals són públiques per veure com va anar tot el 

procés. El dia 30 d’abril es nomenen solemnement els cinc candidats en seu 

parlamentària. L’AAC demana una darrera reflexió i que es retiri la moció, altres partits 

també manifesten que s’està incorrent en una flagrant il·legalitat, però el nomenament tira 

endavant. L’AAC es queixa públicament en els dies posteriors i fa diferents requeriments 

a diferents parlamentaris. Es fan dues reunions amb ERC i CIU, amb la trista realitat que 

no hi ha res a fer. Els butlletins dels mesos d’abril, maig, juny i juliol van curulls 

d’informació sobre com es van desenvolupar els fets, i es poden consultar a la pàgina 

web de l’AAC per a més detall. 

En la segona part de l’any, fortament marcada per un govern en funcions a la Generalitat, 

s’estableixen contactes amb tècnics i polítics de Junts x Sí, la coalició guanyadora de les 

eleccions autonòmiques del 27S. La Llei de transparència sempre va estar sobre la taula, 

però sense respostes concretes a com resoldre el problema de la GAIP en uns terminis 

breus. L’AAC assumeix que aquesta és una tasca a llarg termini i decideix canviar 

l’estratègia, passant a buscar aliats fora del Departament de Cultura per consolidar els 

vincles entre la professió i les polítiques de transparència. Potser la mostra més clara de 

la desconnexió entre el Departament de Cultura i la professió es manifesta a la cloenda 

del Congrés d’Arxius de Lleida, el dia 30 de maig. En aquesta cloenda, i a petició de 

l’assemblea general de socis del dia anterior, es fa una reprovació clara i contundent a la 

passivitat del Departament de Cultura i del Sr. Ferran Mascarell, l’aleshores conseller de 

Cultura. D’aquella situació sorgeix el compromís de trobar solucions i de disposar d’un full 

de ruta o llista d’accions concretes per revertir no només els desajustos de la Llei de 

transparència, sinó també, i sobretot, les polítiques d’arxius en aquest país. L’11 de juny, 

en el darrer Consell Nacional d’Arxius celebrat, es dóna compte d’un document anomenat 

Línies prioritàries del Departament de Cultura en matèria d’arxius i gestió documental que 

delimita un seguit d’accions que s’hauran de dur a terme durant la segona part del 2015. 

A finals d’any es fa balanç a la Junta i s’observa que ben poca cosa s’ha fet. 

En relació amb la Llei de transparència, cal dir que la Llei d’arxius i documents 10/2001 

va ser objecte de modificació sumària durant el mes de juliol. L’AAC va poder participar 

en aquesta modificació. El 22 de juliol de 2015 neixia la Llei d’arxius i gestió documental, 

nou títol de la llei, amb un seguit de requisits i novetats que obliguen els arxius del SAC a 
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participar més activament en matèria de publicitat activa dels seus instruments de 

descripció i del registre d’eliminació documental, entre altres aspectes. 

 

Declaració Universal dels Arxius 
Enguany hem mantingut oberta la campanya d’adhesions institucionals a la DUA. S’han 

afegit 10 institucions al registre oficial de l’AAC: quatre centres universitaris, tres 

ajuntaments, Arxivers sense Fronteres, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 

l’Oficina Ponti SLP. Els resultats de la campanya van ser presentats en el Congrés de 

l’ICA, celebrat a Reykjavik el dia 29 de setembre de 2015, i a l’Advocacy Experts Group 

com a bona pràctica per promocionar els valors de la professió. 

 

Grup de Treball de Documents i Arxiu d’Empresa de l’AAC 
L’any 2015 el Grup de Treball de Documents i Arxius d’Empresa de l’AAC ha dirigit la 

seva activitat, principalment, a impulsar la figura de l’arxiver-gestor de documents a 

l’empresa privada, a través de dues línies d’actuació prioritàries. 

En primer lloc, definir les funcions i activitats pròpies de la professió en l’àmbit privat, i 

identificar els nous perfils professionals requerits pel mercat laboral, i que no són aliens al 

sector. Aquests nous perfils requereixen competències especifiques. En aquest sentit, 

s’ha impulsat la incorporació a l’oferta educativa de l’AAC per al 2016 del curs de 

formació «Document controler o l’arxiver a l’empresa d’enginyeria», organitzat pel Grup 

de Treball i Arxius d’Empresa, i que impartirà Vanesa Verdugo Sanz, responsable del 

Departament de Gestió del Coneixement i Documental d’Acciona. 

En segon lloc, potenciar la figura de l’arxiver - gestor de documents a l’empresa privada, 

a través de la confecció d’un programa formatiu atractiu per a les empreses, impartit per 

arxivers i gestors de documents, que incorpori la gestió documental i visibilitzi el potencial 

professional del sector a través de qüestions tangencials, però que generen un fort 

interès en el món empresarial, com són la signatura electrònica o les comunicacions 

digitals. 

El Grup de Treball de Documents i Arxius d'Empresa està coordinat per Arnau Guardiola, 

i és obert a la participació de tots aquells professionals que treballen en el sector privat. 

L’any 2015 hi han participat Alberto Biarge (Vidimus), Toni Pallès (Ara Vinc), Sara Folch 

(Vocalia de Treball i Estatus Professional de l’AAC), Pedro Larregle (Fundació Miró), 

Gemma Gutiérrez (Grífols), Esther Garcia (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), 
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Arnau Guardiola (Oficina Ponti, SLP) i Scheherazade Bermejo (Càritas Diocesana de 

Barcelona). 

 

L’activitat de l’AAC al projecte del Portal d’Arxius de Catalunya 
En l’àmbit institucional, des de finals de 2015, la Vocalia de Difusió representa la Junta de 

l’AAC en el projecte del Portal d’Arxius de Catalunya, endegat pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’activitat de L’AAC a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD) 
La representant de l’AAC a la CNAATD és la Sra. Pilar Núñez. 

Respecte a l'activitat que ha desenvolupat a la CNAATD, indicar que l'any 2015 el ple es 

va reunir 6 vegades i es va emetre 45 resolucions. Pel que fa a les afectacions 

orgàniques, la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de 

juliol, d'arxius i documents va incidir directament en la composició de la CNAATD amb la 

creació, d’una banda, d’una nova vocalia amb un representant de la Comissió de 

Garantia d’Accés a la Informació Pública i, d’altra banda, d’una mesa de coordinació entre 

ambdues comissions i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Tanmateix, l’adaptació 

a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern va suposar 

l’elaboració de nous supòsits d'accés que van modificar el formulari de les propostes 

d'avaluació, accés i tria documental. També s’ha creat un grup intern que està treballant 

en la modificació del Decret 13/2008, de 22 de gener, d’accés, avaluació i tria 

documental. 
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Jornades científiques 
 

XV Congrés d’Arxivística de Lleida 2015 
 

Organització 
Els dies 28, 29 i 30 de maig del 2015 va tenir lloc el XV Congrés d’Arxivística de 

Catalunya a l’auditori de la Llotja de Lleida, amb el tema: «Preservació digital. Accés 

permanent». Es va comptar amb la participació de 320 persones. 

El lema triat va voler mostrar la importància de la conservació dels arxius digitals per 

garantir el dret d’accés a la informació i a les dades, superant terminis d’ús immediat i 

d’obsolescència tecnològica. 

El comitè organitzador estava format per:  

 Carme Capdevila. 

 Mercè Font. 

 Elena González. 

 Betlem Martínez. 

 Marta Munuera. 

 Vicenç Ruiz. 

 Jordi Serra. 

 Joan Soler. 

 Dolors Visa. 

 

Difusió i comunicació 
S’ha activat un nou lloc web, independent de l’institucional, amb el domini <arxivers.cat>, 

en el qual s’han integrat totes les informacions relacionades amb el congrés, com el 

programa científic, els currículums dels ponents, els programes socials, així com totes les 

informacions necessàries per als assistents. Paral·lelament a aquest web, i per primer 

cop, es crea una aplicació de mòbil, apta per a Android i IOS, que, a banda d’incloure 

totes les dades, també fa la funció de programa i mitjà de comunicació entre l’organització 

i els assistents. 
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Sistema Android Sistema IOS 

95 65 

Figura 23: Taula de descàrregues d’aplicacions en el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya. 

 

XV Congrés d’Arxivística de Catalunya – 2015. Domini: <arxivers.cat> 

Nombre de sessions 13.304 

Nombre d’usuaris 8.738 

Pàgines vistes 33.029 

Pàgines vistes per sessió 2,48 

Durada mitjana de la visita (minuts / sessió) 00:02:24 

Percentatge de rebots 55,42 

Percentatge de noves sessions 65,68 

Figura 24: Dades d’accés al domini <arxivers.cat> durant el XV Congrés d’Arxivística de Catalunya. 

 

L’acció més destacada durant el Congrés va ser la gestió dels debats. Per tal de fer més 

participatius els assistents, es va utilitzar un nou sistema de fer preguntes als ponents a 

partir d’un missatge per WhatsApp. La difusió del Congrés durant aquells dies es va fer 

mitjançant publicacions a Facebook i Twitter <#congresinponent>. 

Amb posterioritat al Congrés, durant la tardor, en el lloc web de l’AAC es va crear una 

pàgina específica per al XV Congrés, en què es poden consultar els materials elaborats 

per a les sessions prèvies, el Congress book, els materials del programa científic i el 

recull de premsa. A més, es va crear un espai d’accés restringit per als socis amb les 

imatges captades durant els actes del programa social. 

 

Apartat científic 
Durant el 2015 el Comitè Científic del Congrés d’Arxivística de Catalunya, constituït a 

finals de 2014, va donar forma al programa científic del Congrés, va organitzar-ne les 

activitats (ponències, taules rodones, demostracions de productes i sessió compartida 

amb FESABID), i va convocar, coordinar i atendre els ponents i els moderadors de taules 

rodones. Els membres del Comitè Científic van ser els següents: 

 

Jordi Serra (en representació de l’AAC i coordinació) 

Raimon Nualart (Consorci AOC) 
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Ciro Llueca (Filmoteca de Catalunya) 

Sònia Oliveras (Ajuntament de Girona) 

Miquel Térmens (Universitat de Barcelona) 

Alice Keefer (experta independent)Ricard de la Vega (Consorci de Serveis Universitaris 

de Catalunya) 

Robert Porta (Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes) 

 

El programa del Congrés es va desenvolupar amb les activitats següents: 

 

Ponència: «De què parlem quan parlem de preservació digital?», a càrrec de Nancy 

McGovern (Head Curation and Preservation Services. MIT Libraries). 

 

Taula rodona: «L’experiència catalana en preservació digital», formada per: 

 Karibel Pérez (coordinadora de l’Àrea de Tecnologia de la Informació de la 

Biblioteca de Catalunya) 

 Maite Muñoz (cap de l’arxiu del Museu d’Art Contemporani de Barcelona) 

 Miquel Térmens (professor. Facultat de Bibloteconomia i Documentació. 

Universitat de Barcelona) 

 Raimon Nualart (cap de Serveis de Gestió i Preservació Digital del Consorci AOC) 

 Moderada per Lluís-Esteve Casellas (Ajuntament de Girona) 

 

Ponència: «Tecnologia i serveis de preservació digital», a càrrec de José Carlos Ramalho 

(Departament d’Informàtica. Universidade do Minho KEEP solutions). 

 

Taula rodona: «Com funciona un repositori digital», formada per: 

 Jordi Serrano (cap de Serveis Digitals de les Biblioteques Universitàries. 

Universitat Politècnica de Catalunya) 

 Miguel Ángel Márdero (coordenador da Rede Brasileira de Serviços de 

Preservaçao Digital. Instituto Brasileiro de Informaçao em Ciencia e Tecnologia) 

 Moderada per Miquel Térmens (Universitat de Barcelona) 

 

Ponència: «Els formats preferents de preservació digital», a càrrec de Bert Lemmens 

(investigador PACKED vzw). 
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Taula rodona: «La integració entre la gestió documental i la preservació digital», formada 

per: 

 Empar Costa (Ajuntament de Manlleu) 

 Eva Roca (Universitat Pompeu Fabra) 

 Pepita Raventós (Servei d’Arxiu i Gestió de Documents. Universitat de Lleida) 

 Moderada per Raimon Nualart (Consorci AOC) 

 

Ponència: «De què parlem quan parlem de serveis al núvol?», a càrrec de Ricard de la 

Vega (Computing and Applications Manager al Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya). 

 

Ponència: «Com planificar la preservació digital?», a càrrec de Barbara Sierman 

(Manager Digital Preservation Research. Koninklijke Bibliotheek). 

 

Taula rodona: «Preservació digital com a servei (SaaS)», formada per: 

 Antonio Guillermo Martínez (Chief Operating Officer Libnova) 

 José Antonio Olivera (professor. Universitat de Girona. Centre Easy) 

 Ramon Ros (coordinador d’Aplicacions Bibliotecàries i Documentals. Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya) 

 Mario Yélamos (director Divisió Business Information Management) 

 Moderada per Ciro Llueca (Filmoteca de Catalunya) 

 

Ponència: «I tot el que queda fora? Què arxivo quan dic que arxivo?», a càrrec de 

Thomas Risse (technical director of ARCOMEM project). 

 

Taula rodona: «És segur externalitzar la custòdia digital?», formada per: 

 

 Javier Prenafeta (advocat expert en tecnologies de la informació) 

 Ramón Miralles (coordinador d’auditoria i seguretat de la informació. Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades) 

 Oriol Torruella (director de l’Àrea d’Assessorament Legal i Formació a CESICAT) 

 Moderada per Nacho Alamillo (General Manager. Astrea La Infopista Jurídica, SL) 
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Ponència: «Arxius digitals en un món en xarxa», a càrrec d’Aránzazu Lafuente 

(coordinadora del equipo español del WP4 del proyecto APEx) i Luís Antonio Castrillo 

(coordinador del equipo español del proyecto APEx). 

 

Ponència: «Impacte de la nova legislació estatal», a càrrec de Nacho Alamillo (general 

manager. Astrea La Infopista Jurídica, SL). 

 

Taula rodona: «Les polítiques públiques de preservació digital», formada per: 

 Eugènia Serra (directora de la Biblioteca de Catalunya) 

 Ingrid Gómez (responsable de Tecnologies de la Informació de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya) 

 Miquel Estapé (subdirector del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya) 

 Enric Cobo (coordinador general d’Arxius de la Subdirecció General d’Arxius i 

Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 

 Moderada per: Jordi Serra (Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 

Catalunya) 

 

També, dins el programa, es va organitzar una activitat compartida amb les XIV Jornades 

Espanyoles de Documentació (Fesabid’15), que va consistir en una taula rodona que 

portava per títol «La nueva ISO 9001:2015: una oportunidad para la puesta en valor de la 

gestión documental». La taula rodona va ser coordinada pel CTN50/SC1 d’AENOR i pel 

Comitè Científic del Congrés d’Arxivística de Catalunya, i es va celebrar simultàniament a 

Lleida i a Gijón utilitzant eines de conferència virtual en línia facilitades pel Màster MGDIE 

de la Universitat de Barcelona. La taula rodona estava formada, a Gijón, per José Ángel 

Valderrama (Gerencia de Servicios de AENOR) i Carlos Carrero Gutiérrez (Gobierno del 

Principado de Asturias), amb moderació de Carlota Bustelo (consultora independiente), i 

a Lleida, per José Alberto Alonso (director d’Ebla Gestió Documental) i Jordi Serra 

(director del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses MGDIE), amb 

moderació d’Anahí Casadesús (coordinadora de formació continuada a l’ESAGED). 

Les conclusions que el Comitè Científic va presentar es poden resumir en: 

 La tecnologia és un repte, però ja no un problema. 

 És necessari col·laborar en molts àmbits. 
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 L’element que dóna coherència al conjunt d’actuacions són les polítiques de 

preservació. 

 Les polítiques han de ser concretes i realistes, i prou vives per ser actualitzades 

constantment. 

 Els elements clau són la iniciativa i la sostenibilitat. 

 No partim de zero, i el moment és ja. 

 

Jornada d’Educació i Arxius 
El 23 d’octubre es van dur a terme a Barcelona les V Jornades Educació i Arxius, 

organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, les 

quals van comptar amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament, el Departament 

de Cultura, la Diputació de Barcelona, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 

la Universitat de Barcelona, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(ESAGED), l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i l’AAC. 

Les jornades van tenir una gran assistència de públic: 65 professionals, entre arxivers i 

docents, i van tenir un retorn molt positiu, tant del públic assistent com a les xarxes 

socials. S’hi va donar la conferència «Una mirada als arxius com a eina didàctica al servei 

de les escoles. L’exemple dels arxius internacionals», a càrrec de la sociòloga Marta 

Simó. També s’hi van oferir tres experiències referides a la col·laboració entre arxivers i 

docents, i a l’aprofitament didàctic dels propis arxius escolars per part dels centres 

d’ensenyament, i onze comunicacions: des de centres d’arxiu que ensenyaven els seus 

nous recursos, materials i activitats didàctiques, passant per docents que oferien els 

resultats de les activitats que havien dut a terme usant documents d’arxiu, fins a l’AAC, 

que va presentar els recursos que posa a l’abast dels seus socis. 

 

I Congrés de Govern Digital 
Els dies 21 i 22 de gener es va celebrar aquest congrés, organitzat pel Departament de 

Governació de la Generalitat i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. El seu 

objectiu era el d’oferir un panorama extens i complet sobre la situació actual del 

desplegament de l’administració electrònica. Totes les òptiques van ser abordades: 

govern obert, smart cities, innovació pública, dades obertes, agenda digital, transparència 

i accés a la informació, entre d’altres. L’AAC hi ha participat com a patrocinador i hi va 

disposar un estand, on es van poder explicar les iniciatives i els productes de 
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l’Associació, així com els valors de la professió. En paral·lel l’AAC també va patrocinar en 

exclusiva una taula rodona sobre preservació digital i va coordinar la sessió «La 

preservació digital com a garantia per a un accés permanent als documents electrònics». 

Aquesta sessió va comptar amb intervencions del Sr. Vicenç Ruiz i del Sr. Jordi Serra. La 

sessió va permetre presentar el Congrés d’Arxivística de Lleida a un centenar 

d’assistents. Participar activament en aquest congrés, obertament orientat al govern 

obert, va ser considerat una acció estratègica per part de la Junta en un moment en què 

començava a caminar la nova Llei de transparència. Prop d’una trentena d’arxivers es 

van inscriure al congrés i van participar activament en les taules i els debats suscitats, 

mostrant, una vegada més, el valuós coneixement sobre gestió documental que podem 

aportar. 

 

IX Laboratori d’Arxius Municipals (LAM) 
El 2015 es constitueix el Comitè Científic i Organitzador de la 9a edició del Laboratori 

d’Arxius Municipals, que ha de tenir lloc el 21 d’abril del 2016 al Palau Macaya. Els 

membres que l’integren són: 

 Jaume Enric Zamora (Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona). 

 Núria Bosom (Arxiu Municipal de Barcelona). 

 Mercè Font (Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de 

Catalunya). 

 Betlem Martínez (vocal d’Activitats de l’AAC). 

S’han dut a terme les reunions inicials d’organització i de disseny del programa, i s’han 

establert els primers contactes amb els professionals que hi han de participar. 

S’ha acordat que el tema del Laboratori sigui «Transparència i arxius municipals». 

 

XII Jornada d’Estudi i Debat 2016 
El darrer trimestre del 2015 es va començar a treballar en la preparació de la XII Jornada 

d’Estudi i Debat de l’any 2016, que tindrà lloc al Museu Marítim de Barcelona. 

En la reunió de la Junta del mes de novembre es va presentar el tema i la data escollida. 

Tenint en compte que, a partir de l’1 de gener del 2016, la Llei 19/2014 entraria 

plenament en vigor, s’ha volgut triar com a tema la transparència i, en concret, com 

s’hauran de coordinar els aspectes institucionals, polítics i tècnics (és a dir, arxivístics i 

jurídics). Pel que fa a la data de celebració, aquesta serà el 25 de maig. 
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L’estructura definitiva del programa es va aprovar en la reunió de la Junta del mes de 

desembre, i és la següent: una ponència inicial sobre el Model de Maduresa en Gestió 

Documental per a la Transparència i l’Accés a la Informació, i tres taules rodones. 

Aquestes estaran basades en: coordinació institucional per al règim d’accés (GAIP, 

APDCAT, CNAATD), voluntat política (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Federació 

de Municipis) i hub tècnic (CAOC, CSITAL, OAC i Fundació Pi i Sunyer). 

Les propostes de participació es van enviar durant la segona quinzena del mes de 

desembre. S’ha intentat dissenyar un programa que sigui atractiu més enllà del sector i 

que pugui reunir tant la resta de professionals involucrats com càrrecs electes. 
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