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MEMÒRIA ANY 2017 

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 2017, 

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 quart any 

d’aquesta Junta, i això ha implicat un desenvolupament més gran dels projectes que 

s’havien establert els tres 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. 

 

Organització i govern 
 

Desenvolupament institucional 
L’AAC ha encarat el seu trenta-dosè any d’existència amb forces renovades fruit d’un nou 

procés electoral que ha tingut lloc durant l’assemblea extraordinària del mes de maig a 

Reus. Amb la voluntat de continuar essent presents en la societat;defensar la 

professió;promoure els espais de debat i coneixement necessaris per millorar i estar al 

dia; ser competitius i poderosos, sempre amb els peus a terra, ipensar en gran i a llarg 

termini, resolent els problemes del present. Tasques complexes que demostren la 

densitat de les nostres responsabilitats i capacitacions. La professió continua ben viva, 

malgrat que els anys de crisi econòmica s’han allargat amb una crisi social sense 

precedents a Catalunya. L’AAC ha estat amatent al desenvolupament del país des de la 

humilitat del creixement del món arxiver. Hem pres partit per la defensa dels drets 

humans i hem rebut les conseqüències d’aquest posicionament. No som aliens a com 
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Catalunya s’està transformant i també en patim les conseqüències. Per aquest motiu hem 

mirat de parlar clar a la professió en l’àmbit estatal i internacional, i hem fet palès el 

nostre compromís cívic amb la campanya #ArxivemElMoment. El seus objectius han estat 

mantenir viva la memòria dels fets de l’octubre del 2017, però, sobretot, empoderar la 

ciutadania des dels arxius públics. Més de seixanta institucions públiques s’han adherit a 

la campanya i hi treballen des de l’octubre, des de la discreció i la intimitat del cos a cos 

amb el ciutadà. Quan es persegueix una memòria concreta, patim directament l’embat de 

la repressió de qui vol que sigui silenciada. En una societat democràtica, això no hauria 

de passar. Aquest ha estat, sens dubte, un dels posicionaments polítics més ferms 

d’aquest any 2017. 

En paral·lel, però, no hem deixat d’estar amatents al desenvolupament de l’arxivística en 

l’àmbit institucional. El 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, vam fer 

públic el Manifest per un Sistema d’Arxius de Catalunya del segle XXI. Aquest document 

volia manifestar el compromís indiscutible dels professionals de l’arxivística i la gestió de 

documents per a:l’obertura dels arxius i les seves dades, el foment de la transparència 

institucional, la provisió d’accés a informació de qualitat i autèntica, i el reforç de la funció 

social i la reutilització del patrimoni documental. Amb aquestes quatre idees enteníem 

quel’actual Sistema d’Arxius de Catalunya i tots els seus professionals haurien d’encarar 

cada dia la innovació en els arxius, la gestió de documents a l’Administració digital, 

l’encàrrec de participar obertament en la construcció d’una nova societat digital i el foment 

i la difusió dels valors derivats del patrimoni documental. Enteníem que el compromís 

cívic dels nostres professionals era inqüestionable i la vocació de servei per l’eficiència de 

les organitzacions, inextingible. 

El manifest, però, també volia fer palès que el Sistema d’Arxius de Catalunya es trobava 
en un atzucac. Malgrat la insistència en les peticions de canvi, de més empenta, de més 
recursos i, sobretot, de més empatia, observàvem que no hi havia cap aposta decidida 
per fer el pas cap a uns arxius del segle XXI. Convençuts que els arxius i la gestió 
documental, entesa aquesta com la seva metodologia de treball preferent, configuraven 
una eina poderosa per a la transparència, l’accés a la informació, la lluita contra la 
corrupció i la dignificació del patrimoni documental, aprofitàvem el manifest per demanar 
públicamentl’inici de la redacció d’un PLA ESTRATÈGIC que permetés redefinir el 
Sistema d’Arxius de Catalunya i encarar-lo cap al segle XXI. 
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La continuació dels treballs per una NOVA LLEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIUS, 
iniciats amb la modificació 20/2015 de la Llei d’arxius i gestió documental, pretenia que 
s’adaptessin convenientment a les funcions que duen a terme els arxius d’aquest país en 
matèria d’administració digital, transparència, accés a la informació i lluita contra la 
corrupció, així com en matèria de retorn social del patrimoni documental preservat. 
Consideràvem l’accés a la informació la veritable missió dels arxius d’aquest país i que al 
voltant d’això hauria de girar qualsevol debat.  
La creació d’una DIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIUS que 
permetés dotar de rang les accions del Sistema d’Arxius de Catalunya. 
Un CANVI EN LA CONCEPCIÓ DELS ARXIUS que s’adeqüés a allò que els 
professionals observaven que podria ser més productiu per oferir un retorn social més 
complet i un impacte més potent de les nostres polítiques. Sol·licitàvem posar el focus en 
l’accés a la informació, en què l’accés al patrimoni documental era només una possibilitat 
més de la nostra missió. Sol·licitàvem al Govern UNA REFLEXIÓ CÍVICA, RIGOROSA I 
PROFUNDA SOBRE L’ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA MÉS ADEQUADA per poder impulsar 
el paper clau dels arxius en la construcció d’una democràcia més justa i sòlida al nostre 
país. 
I tot plegat ho manifestàvem amb la plena convicció del nostre compromís social i de la 

nostra vocació de servei vers la millora en l’eficiència de les nostres organitzacions i vers 

la preservació del nostre patrimoni i memòria col·lectiva. 

Arran d’aquest manifest es van tenir algunes reunions i converses amb la Conselleria de 

Cultura i amb la Direcció General de Patrimoni Cultural que no van permetre arribar a cap 

acord profitós. El context sociopolític dels mesos posteriors, també és evident, va impedir 

donar continuïtat i promoure l’efectivitat d’algunes de les nostres propostes. 

Tanmateix, i com a conclusió, les quatre grans propostes efectuades continuen vigents 

com a idees de canvi en les polítiques arxivístiques d’aquest país, bo i atenent que la 

situació no és la més propícia per a posar-les en pràctica. El bloqueig polític i institucional 

a la Generalitat de Catalunya impedeixen afrontar amb profunditat els canvis 

proposats,però els vam plantejar i estan encara sobre la taula. 

 

Estat del pressupost 
El pressupost del 2017 ha estat de 229.660,00 € per poder cobrir les despeses que 

suposa cada dos anys l’organització del Congrés, el que provoca que el pressupost anual 

es dobli, com es pot comprovar en l’evolució pressupostària dels últims anys. 
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La liquidació del pressupost de l’any 2017 ha obtingut uns ingressos de 236.023,53 €, 

mentre que les despeses han estat de 242.583,05 €. Això suposa haver tancat l’execució 

del pressupost amb un balanç positiu de 6.559,52 €. 

 

Evolució 
tresoreria 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pressupost 114.000,00 € 169.100,00 € 108.575,00 € 203.175,00 € 109.550,00 € 229.660,00 € 

Liquidació 
ingressos 

114.564,58 € 177.002,23 € 104.238,11 € 215.070,79 € 117.061,70 € 236.023,53 € 

Liquidació 
despeses 

87.310,90 € 167.047,00 € 98.597,61 € 229.305,80 € 89.275,28 € 242.583,05 € 

Total 27.253,00 € 9.954,00 € 5.640,50 € -14.235,01 € 27.786,42 € 6.559,52 € 

Figura 01: Evolució de la tresoreria dels darrers anys. 

 

S’ha fet un control exhaustiu de les depeses del Congrés, sense minvar-ne la partida 

científica per tal de poder garantir la presència de professionals estrangers, i un gran 

esforç per aconseguir patrocinis i subvencions que, juntament amb l’èxit obtingut pel que 

fa a les inscripcions, han garantit que el Congrés s’hagi tancat amb un balanç positiu. 

 

D’altra banda, també cal considerar els aspectes següents pel que fa a les depeses: 

 La previsió de despesa en difusió es va veure modificada per la publicació d’un 

article a La Vanguardiaamb motiu del II Congrés de Govern Digital que va costar 

4.779,50 € i un article al diari Expansiónamb motiu delDia Internacional dels 

Arxius que va costar 2.229,00 € amb l’objectiu de donar visibilitat a la professió en 

els mitjans de comunicació. 

 Es va produir una desviació de 3.592 € en la partida destinada al lloc web,ja que 

s’ha fet un gran esforç de manteniment i correcció de problemes derivats de 

l’obsolescència del programari utilitzat. 

 

Pel que fa als ingressos, després de la pujada de les quotes al 2016, aquest any 2017 les 

quotes s’han mantingut estables, i representen un 30,5 % dels ingressos de l’AAC. L’any 

2016 van suposar un 68 % dels ingressos, però els anys de Congrés els ingressos es 

veuen complementats per un 17,8 % d’ingressos en patrocinis i un 20,2 % d’ingressos 
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procedents de les inscripcions. A aquestes aportacions, s’hi ha de sumar un 26,7 % 

d’ingressos per subvencions de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reus, la 

Diputació de Tarragona i la Diputació de Barcelona, i el 3,6 % d’ingressos que ha generat 

el programa de formació continuada. 

 

Entitat Tipus Quantitat 

La Caixa de Pensions Compte corrent 33.185,17 € 

Banc de Sabadell Compte corrent 23.442,49 € 

Banc de Sabadell Compte termini 50.000,00 € 

Banc de Sabadell Compte corrent Congrés 24.896,63 € 

BBVA Compte corrent 22.333,59 € 

Efectiu caixa  156,17 € 

Figura 02: Estat dels comptes i efectiu de l’AAC el 31 de desembre de 2017. 

 

Ingressos 116.300,00 € 

Despeses 116.300,00 € 

Figura 03: Resum del pressupost de l’any 2018. 

 

Relacions institucionals 
Els dies 25 i 26 de gener vam ser presents al II Congrés de Govern Digital, dut a terme a 

Barcelona, al CCCB, que va aplegar més de 2.000 persones.L’AAC va tenir-hi presència 

com a patrocinador, expositor, i participant-hien taules rodones i comunicacions. El més 

important és que no sols hi vam fer presència, sinó que també es va constatar que som 

un agent més en aquest tipus d’esdeveniments. 

El mes de febrer es va caracteritzar per intenses reunions de cara a l’execució del XVI 

Congrés d’AAC a la ciutat de Reus.Aquestes reunions de treball es van fer més freqüents 

els mesos de març i abril, especialment fent visites a la ciutat i tancant diferents temes, 

sobretot protocol·laris i d’assistència d’autoritats i ponents. 
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Així mateix, al començament de l’any vam seguir mantenint contactes de col·laboració 

mútua amb la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’AMC (Associació de 

Municipis de Catalunya). 

Com a Relacions Institucionals vam representar l’AACen l’acte solemne d’anul·lació dels 

judicis sumaríssims dut a terme al Parlament de Catalunya el passat 29 de juny, i es va 

fer presència en diferents actes culturals tant al Col·legi de Notaris de Catalunya com en 

la celebració dels 100 anys de l’Arxiu Històric de la ciutat. 

Quant a les relacions amb l’Estat espanyol, des del mes de febrer s’exerceix la 

Presidència de la Coordinadora Española de Asociaciones de Archiveros, que representa 

17 entitats associatives de tot l’Estat. 

El 2017 va ser un any d’eleccions per a la renovació de la Junta de l’AAC. Ja amb la 

Junta renovada, es va seguir la línia de treball encetada en els darrers anys. En l’àmbit de 

la participació activa dels arxius en l’impuls de les polítiques de transparència, s’han fet 

diferents trobades amb els responsables de diversos grups parlamentaris durant els 

mesos de juliol i setembre per posar davant la taula l’absència de «tècnics en matèria 

d’arxius o gestió documental» tal com estableix l’article 40.3 de la Llei de transparència. 

Aprofitant la situació actual de la composició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública, l’AAC va reactivar aquestes accions per explicar la situació i la 

nostra posició pel que fa al cas. 

S’han fet reunions amb l’Oficina Antifrau de Catalunya per organitzar una jornada 

dedicada a la destrucció de la informació pública que tindrà lloc el mes de febrer del 

2018. 

Els esdeveniments polítics dels darrers mesos, i ateses les eleccions autonòmiques al 

Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, es van impulsar un seguit de 

trobades amb diferents formacions polítiques per exposar la nostra posició respecte al 

paper que ha de tenir l’arxivística i la gestió documental així com el posicionament 

orgànic a la Generalitat de Catalunya. 

En aquest context, el dia 11 de desembre del 2017 es va organitzar una taula rodona 

moderada pel president de l’Associació, Joan Soler, i oberta als professionals i altres 

interessats en la matèria per conèixer les diferents postures dels partits polítics que 

concorrien a les eleccions a fi i efecte de millorar i enfortir el Sistema d’Arxius de 

Catalunya i donar l’impuls que cal a la professió per afrontar amb garanties els nous 
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reptes. El debat va tenir lloc a la sala Joan Maragall del Centre Cívic Pati Llimona, a 

Barcelona, amb la presència de: 

 

 

 Carles Agustí (Junts x Cat) 

 Maria Ballester (CUP) 

 Rafael Bruguera (PSC) 

 Núria Espuny (ERC) 

 Irene Pardo (PPC) 

 Alícia Cecília València Cerdà (Catalunya en Comú-Podem) 

 Ciutadans (no hi va enviar cap representant) 

 

La taula rodona es va centrar en els temes següents: foment de la transparència a les 

institucions i paper dels arxius en aquest àmbit; accés a la informació pública de qualitat i 

autèntica; govern obert; funció social dels arxius i conservació, difusió i reutilització del 

patrimoni; obertura dels arxius i les seves dades. Hi van assistir al voltant de 50 persones. 

Pel que fa a la DUA, durant el 2017 s’hi han adherit 26 entitats d’àmbit local (24 

ajuntaments, un consell obert i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà) i la Comissió 

Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documental. 

 

Relacions internacionals 
 
Reunió de l’SPA a Oslo 
Del 24 al 25 d’abril, l’AAC va participar en la reunió del’SPA a Oslo amb la presència de 

la Marta Munuera. 

Durant dos dies de reunions, es va posar fil a l’agulla en el Pla de treball del’SPA per als 

pròxims quatre anys amb l’objectiu de millorar la comunicació entre els membres:es va 

perfecciónar la secció del’SPA en el lloc web de l’ICA, es va intentar enriquir la 

col·laboració entre associacions i implementar almenys tres projectes que millorin i 

beneficiïn la professió. 

L’AAC col·labora en la gestió del lloc web amb la Marta Munuera com a responsable. A 

més, aquest viatge va servir per conèixer l’estat de l’arxivísitica a Noruega i compartir 

experiències amb les companyes i els companys arxivers d’altres països. 
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Reunió de l’SPA a Mèxic i Congrés Internacional de Ciutat de Mèxic 
Els dies 27, 28 i 29 de novembre va tenir lloc a Ciutat de Mèxic la Conferencia de 

Archivos ALA/ICA, que portava per títol «Archivos, ciudadanía e interculturalismo». 

L’AAC, com a membre del Comitè Executiu de l’SPA, va participar en diverses reunions 

de gestió i treball en què es va abordar la possible traducció a l’anglès del Model de 

Maduresa en Gestió Documental per la Transparència, i la seva difusió a les 

associacions professionals que hi estan adscrites. Aquesta serà una tasca que caldrà dur 

a termedurant el 2018. També es va afrontar una modificació substancial de l’espai web 

de l’SPA amb la participació activa de l’AAC. El dimecres 29 de novembre es va 

participar en un taller dedicat a tractar els elevator pitches de la professió i com estimular 

la millora en els nostres llocs de treball per la via d’arguments sòlids, clars i gens tècnics 

que ens permetin comunicar millor. 

L’AAC va presentar dues ponències. Joan Soler, president, va presentar «Sensibilización 

y alfabetización ciudadana en materia de gestión documental y archivos en Cataluña» i 

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca, “A través del espejo. El modelo de madurez en gestión 

documental para la transparència de la AAC». L’arxivística catalana va ser present a 

Ciutat de Mèxic amb set arxivers catalans de diferents institucions catalanes i 

internacionals, donant novament mostra de la vitalitat que té la nostra doctrina i influència 

a escala internacional. 

 

Moviments de socis 
El nombre de socis en data 31 de desembre de 2017 era de: 

Tipus de socis Altes Baixes Total 
Numeraris 10 12 408 
Adherits 17 18 198 
Institucionals 1 4 94 
Estudiants 14 11 11 
Jubilats 2 0 15 
Total 44 45 726 
Figura 04: Resum del moviment de socis de l’any 2017. 
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Serveis als socis 
 

Pla d’activitats 
Com cada any, durant el 2017 s’han fet diverses activitats dirigides als associats.La més 

important, de la qual se’n parla amb més detall en l’apartat de jornades científiques, ha 

estat el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, que amb el títol 

La gestió documental: el futur (és) ara, va reunir més de 350 professionals de la gestió 

documental d’arreu dels Països Catalans. El Congrés va comptar amb la participació de 

més de 40 ponents que, a través de ponències, taules rodones i sessions participatives, 

van permetre als assistents construir una imatge del que pot esdevenir la gestió 

documental en el futur més immediat. 

Pel que fa a les visites guiades a centres d’arxiu que van dur-se a terme amb gran èxit de 

participació i satisfacció durant els tres anys anteriors, l’AAC ha valorat deixar en stand-by 

aquesta planificació d’activitats per als anys 2017 i 2018. 

Al final de l’any, l’AAC també ha estat treballant en una jornada organitzada conjuntament 

amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, prevista per alprincipi del 2018. Per organitzar 

aquesta jornada, s’ha comptat amb la participació d’un dels associats patrocinadors de 

l’associació. 

 

Pla de formació 
El programa de formació continuada de l’AAC l’any 2017 va preparar un total de 13 

activitats formatives, distribuïdes en 19 edicions amb la finalitat de donar suport a les 

necessitats formatives dels arxivers-gestors de documents. 

 

Assistència anual 
L’evolució d’assistents des del 2011 ha estat de davallada lenta, molt vinculada al context 

social i econòmic, amb un augment puntualel 2014, doblant el nombre d’inscrits, peròde 

nou amb una tendència a anar disminuint. Aquest any 2017 s’ha frenat aquesta 

tendència, amb un total de 183 inscrits, i s’han superat sensiblement els guarismes de 

l’any anterior. 
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Figura 05: Gràfic de l’evolució dels assistents a activitats de formació des de l’any 2010 fins al 2017. 
 

Cursos anul·lats 
En relació amb els cursos anul·lats d’aquest 2017, cal destacar les dadessegüents: 

 Cursos anul·lats (per manca d’inscrits): 

o 2017: 4 cursos 

 Tipologia de cursos anul·lats (per manca d’inscrits): 

o Tècniques de conservació física (1 edició) 

o Emprenedoria (1 edició) 

o Gestió de projectes (1 edició) 

o Organització i transparència (1 edició) 

 

Nivells d’assistència 
Per tal de poder sistematitzar l’assistència i agrupar-la en categories analitzables, s’han 

classificat els cursos pernivell d’assistència en els trams següents: 

 

 0: no realitzats. 

 1: fins a 5 inscrits. 

 2: de 6 a 9 inscrits. 

 3: de 10 a 14 inscrits. 

 4: de 15 a 19 inscrits. 

 5: de 20 a 29 inscrits. 

 6: a partir de 30 inscrits. 

126

210

102 103

208
186 174 183

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució d'assistents

Nombre d'assitents

mailto:associacio@arxivers.com


 
 
 

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

11 de 44 

2017_Memoria_AAC 

 

A partir d’aquest exercici 2017, s’estableix que un curs és òptim a partir del nivell 

d’assistència 3, i la perspectiva és assolir el nivell 4 com a nivell mitjà. La mitjana del 

2017 està en 12,2 assistents per curs, és a dir, se situa en el nivell 3. 

 

Assistència per localització 
En relació amb l’assistència per localització aquest 2017: 

Localització Assistents Cursos realitzats Mitjana de 
participants inscrits 

Barcelona 85 6 13,2 

Lleida 16 3 5,3 

Girona 26 3 8,6 

Virtual 56 3 18,6 

TOTAL 183 15 12,2 

Figura 06: Quadre de participació dels assistents. 
 

 
Figura 07: Quadre d’assistents per localització. 
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A partir d’aquestes dades es pot observar, sobretot, que la mitjana d’inscripció als cursos 

és molt superior quan es fan en un entorn virtual o a la capital catalana. La diferència 

bàsica és que la procedència de la gent que s’inscriu en l’entorn virtual és molt més 

extensa a escala territorial. 

 
Assistència per temàtica 
En relació amb l’assistència per temàtica, s’ha realitzat la gràfica següent a partir de les 

dades del 2017 (i sense comptabilitzar els cursos anul·lats): 

 

 
Figura 08: Quadre d’assistència per temàtica. 
 

D’aquestes dades es pot extreure que l’assistència més alta aquest 2017 s’ha assolit en 

cursos destinats al tractament de l’entorn vinculat a l’administració electrònica i a les 

matèries relacionades amb la divulgació de la normativa legal que afecta els arxius i/o la 

gestió documental. 

 

 
Relació final significativa de cursos 
Finalment, es presenta la relació de cada curs amb les dades d’assistència, localització, 

període de docència i matèria tractada: 
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Codi Nom del curs Assistents Lloc Mes  Matèria 

01/2017 Conceptes bàsics en la gestió de 
projectes i direcció de projectes amb 
Gantter 

anul·lat Barcelona 2401 
– 

02/02 

Organització 

02/2017 Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la 
gestió documental 

9 Girona 21/09 Normativa legal 

02/2017 Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la 
gestió documental 

5 Lleida 08/06 Normativa legal 

02/2017 Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la 
gestió documental 

27 Barcelona 15/02 Normativa legal 

03/2017 Introducció bàsica al concepte i 
gestió de metadades per a la gestió 
de documents electrònics d’arxiu 

25 Virtual 01-
17/03 

Administració 
electrònica 

04/2017 Gestió documental corporativa per a 
la gestió de documents electrònics 

19 Barcelona 09/03 Administració 
electrònica 

04/2017 Gestió documental corporativa per a 
la gestió de documents electrònics 

8 Girona 20/06 Administració 
electrònica 

04/2017 Gestió documental corporativa per a 
la gestió de documents electrònics 

6 Lleida 17/10 Administració 
electrònica 

05/2017 Gestió de documents, drets d’accés 
i transparència 

14 Barcelona 29/03 Normativa legal 

05/2017 Gestió de documents, drets d’accés 
i transparència 

9 Girona 23/10 Normativa legal 

05/2017 Gestió de documents, drets d'accés 
i transparència 

5 Lleida 13/11 Normativa legal 

06/2017 Seminari de DPF Manager (TIFF) 9 Barcelona 14/11 Eines 2.0 

07/2017 Règim jurídic adaptat a la gestió 
documental i els arxius 

9 Barcelona 07/11 Normativa legal 

08/2017 Crowdsourcing i arxius. 
Experiències existents 

anul·lat Barcelona 15/11 Eines 2.0 

09/2017 Taller de realització de capses de 
conservació i sistemes de 
presentació 

anul·lat Barcelona 26/09 Desenvolupament 
professional 

10/2017 Taller d’auditories de seguretat: 
protecció de dades, seguretat de la 
informació 

20 Virtual 02-
22/10 

Normativa legal 

11/2017 Com es pot ajudar des de l’arxiu a la 
nostra organització per passar una 
norma ISO 

7 Barcelona 28/11 Organització 

12/2017 Aplicació pràctica de l’auditoria del 
model de maduresa en gestió 
documental per a la transparència i 
la publicitat activa 

anul·lat Barcelona 23/11 Organització 

13/2017 Fotografia digital. Bases per al 
disseny d’un arxiu 

11 Virtual 01-
20/12 

Desenvolupament 
professional 

TOTAL  183  

Figura 09: Quadre de les formacions i la gestió econòmica de les formacions realitzades l’any 2017. 
 

 

mailto:associacio@arxivers.com


 
 
 

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

14 de 44 

2017_Memoria_AAC 

Preparació de projectes 2018 
Aquest any 2017 es defineixen, redacten i aproven les bases del projecte arxiver-tutorque 

s’impulsarà l’any 2018. 

Així mateix, aquest 2017 es fa una anàlisi dels plans de formació dels darrers anys i es 

proposen canvis per al 2018, els quals es poden resumir en: 

 

 Formació per quadrimestres: Per tal d’enfortir la qualitat i densitat d’oferta, es 

publicarà un pla formatiu per quadrimestresa fi d’intensificar l’activitat en els 

mesos en què hi pugui haver més possibilitat d’assistència i millorar també la 

coordinació dels cursos. 

 Reforç de la formació en línia: Atès que s’ha comprovat l’èxit dels cursos virtuals, 

amb assistència de tot el territori i donant fins i tot espai a socis o arxivers de fora 

del territori català, aquest any s’intensificarà l’ús de les eines de l’Aula virtual de 

Moodle. A banda, per primer cop, es farà ús de l’eina de WebEx per a la gestió de 

cursos en streaming. 

Per tot això, es proposa fer una formació encarada a situar-nos al voltant del 50 % 

de cursos en entorn virtual. D’aquesta manera es pal·liaria la poca assistència 

demostrada en aquells cursos realitzats fora de l’àmbit de la capital catalana, i 

cobrirem nous espais territorials. 

 Redefinir els qüestionaris i elaborar-los en línia: Operativament, l’any 2018 

s’inclouran tots els formularis de valoració en línia. 

 Revisió de la llista de tipus de matèries: Finalment, aquest any s’incorpora, com a 

gran novetat, una llista de matèries redefinida i estable, que intenta racionalitzar i 

estructurar la informació de la formació continuada actual. La llista es basa en el 

sistema de competències extretes de les funcions dels arxius esmentats en la Llei 

10/2001. 

 

La formació s’estructura en les quatre grans àrees següents, amb les subàrees 

associades conseqüents. L’estructura en àrees inclou un nou tipus de certificat, basat en 

la superació de l’àrea de coneixement corresponent, a banda del certificat propi per curs. 

La superació de tots els cursos d’una àrea donarà dret a la seva certificació, un títol que 

demostra la superació de l’àrea de coneixement, entesa com a mòdul formatiu amb 
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contingut específic que desenvolupa una competència pròpia de l’arxiver-gestor 

documental. 

 

Publicacions 
 

El Butlletí informatiu de l’AAC-GD 
Pel que fa al butlletí, en el qual el vocal de Publicacions fa la funció de coordinador, cal 

destacar que se n’han publicat set exemplars, que comprenen del número 142 al 148.El 

nou Consell de Redacció del Butlletí es va formar el mes d’abril. El componen, de 

moment: Carles Pons, David García, Toni Escuder, Jordi Alguer, Oriol Escuté, Andrea 

Regadera i Sergi Anín. 

El número 148 ha estat especial perquè ha estat el darrer d’aquesta publicació de l’AAC. 

En aquest punt volem donar les gràcies a totes les persones dels Consells de Redacció 

del Butlletí que hi ha hagut fins avui, ja que sense elles no hauria estat possible la 

realització d’una tasca com aquesta. 

En aquest moment s’està treballant en un nou producte que pugui substituir la tasca del 

Butlletí, però amb un format nou que ens ajudi a ser més propers amb els associats i el 

públic en general. 

 

Revista Lligall 
Pel que fa a la revista Lligall, durant l’any 2017 se n’ha publicat el número 40. 

Els articles publicats en aquesta darrera edició han estat els següents: 

 Teresa Cardellach: «Descricpció i tractament de dades obertes». 

 Julio Quílez: «Integració d’arxius, museus i biblioteques amb tecnologies del web 

semàntic: de la modelització conceptual a la iniciativa Lonked Open Data». 

 Joan Soler: «Què és un arxiu electrònic únic?». 

 Adrián Cruz: «La difusió dels arxius de Catalunya a les xarxes socials. Situació 

actual i bones pràctiques per a un futur immediat». 

 Concha Catalán:«Guerra Civil Open Data». 

 Entrevista a Elena González Coso. 

 Enric Terradellas: «El tractament de la sèrie documental procediments judicials 

militars 1939-1980 del tribunal militar territorial tercer de Barcelona». 
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 Núria Canyellas: «Projecte ARRELS: L’accés en línia a la memòria gràfica de la 

UVic-UCC». 

 Eva Mejías: «La vigilància i el control de la població a través de la gestió, la 

conservació i l’explotació de dades massives». 

 Josep Ribas i Julio Quílez: «Apunts per a l’aplicació d’imatges anàglifes (3d) a un 

centre d’arxiu. Experiències». 

 

El número 40 s’ha presentat al Congrés de Reus i s’ha repartit entre tots els associats 

assistents. Després se n’ha fet l’enviament habitual a la resta de membres associats. El 

tiratge aquests darrers anys no supera els 850 exemplars, bo i atenent que la versió 

digital de la revista es manté com a recurs permanent. Aquesta gestió permet fer una 

despesa més intel·ligent dels recursos i no deixar en magatzem actius immobilitzats. 

 

Desenvolupament de la difusió i de les comunicacions 
Al llarg de l’any 2017, s’ha consolidat l’objectiu de convertir el canal en línia com a mitjà 

preferent de comunicació, informació i promoció de l’AAC. S’ha transformat en 

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

vocalies, i ha esdevingut un dels portals de referència de l’arxivística i la gestió 

documental de Catalunya. 

El canal de 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 ha publicat una mitjana de quatre o cinc 

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

termes per l’AAC. 

Durant el 2017 s’han fet petites modificacions en el disseny del web per adaptar-lo a les 

necessitats de cada moment. S’ha continuat treballant en campanyes iniciades en anys 

anteriors, com és el cas de la campanya «A totes amb la DUA», iniciada el 2014, que té 

com a objectiu principal augmentar el nombre d’adhesions a la Declaració Universal 

d’Arxius, tant individualment com institucionalment, i que a la fi del 2017 ja compta amb 

un total de 149 adhesions. 

Dins la secció de recursos s’han creat els llocs web d’Arximaps i Duamaps,els quals 

geolocalitzen en el territori català, d’una banda, els arxius i fons notarials, i de l’altra, les 

adhesions a la Declaració Universal d’Arxius. 
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Amb motiu dels fets del 20 i 27 de setembre i de l’1 d’octubre del 2017 a Catalunya,l’AAC 

va organitzar la campanya «Arxivar l’avui per guanyar el futur», la qual, amb l’etiqueta 

#Arxivemelmoment, tenia l’objectiu de recollir els materials audiovisuals enregistrats pels 

ciutadans i difosos per les xarxes socials. La campanya de l’AAC oferia garanties de 

preservació permanent i d’accés futur a tots aquests materials. El lloc té una sèrie de 

documents que ofereixen consells sobre com procedir tant a la ciutadania com als 

mateixos arxius, els comunicats realitzats per l’AAC i la sala de premsa amb el recull de 

la repercussió de la campanya en els mitjans de comunicació. 

Per acabar, el lloc té també un mapa de Catalunya que geolocalitza tots aquells arxius 

que han participat en la campanya, i que permet veure d’una manera visual el ressò i la 

incidència d’aquesta. 

 

Estadístiques del web: 

Domini: <arxivers.com> 2017 2016 
 

2015 2014 2013 
(juliol-desembre) 

Nombre de sessions 25.707 27.267 19.048 15.807 8.001 
Nombre d’usuaris 13.328 13.622 10.342 8.334 4.685 

Pàgines vistes 87.692 99.108 62.641 47.401 21.454 

 
Pàgines vistes per 
sessió 
 

3,41 3,63 3,29 3,00 2,68 

 
Durada mitjana de la 
visita (minuts/sessió) 

00:02:55 00:03:12 00:03:09 00:03:00 00:02:27 

Percentatge de rebots 50,06 % 45,66 % 50,85 % 45,64 % 53,33 % 

Percentatge de noves 
sessions 

49,86 % 49,29 % 49,80 % 48,05 %  

Figura 10: Dades d’evolució del lloc web de l’AAC del 2014 al 2017. 
 

El web de l’AAC ha tingut un total de 25.707 visites durant l’any 2017, amb un temps de 

navegació mitjana de 2:55 minuts d’estada en el web; això suposa una bona durada de 

navegació si tenim en compte que la mitjana estàndard sol estar entre 1:00 i 2:00 minuts. 

Aquestes dades suposen 2.142 visites mensuals, 71 visites diàries, amb un total de 3,41 

pàgines vistes per visita. 
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Les fonts de procedència de les visites provenen majoritàriament de cerques realitzades 

a través de Google (45,18 %), de trànsit directe (28,26 %), d’altres webs (15,85 %) i de 

les xarxes socials (10,39 %). 

Les pàgines més visitades són la de Formació continuada 2017, amb un total de 4.184 

visites; la de la revista Lligall, amb 5.369 (2.916 visites a la pàgina que conté els articles 

de la revista, més 2.453 visites a la pàgina de presentació), i la dedicada a la campanya 

«Arxivar l’avui per guanyar el futur?», creada a mitjanoctubre i que durant el darrer 

trimestre del 2017 n’ha sumat un total de 2.401. 

Cal destacar que el dia amb més visites, amb diferència, va ser el 4 d’octubre del 2017, 

durant el qual el web va tenir 402 sessions. 

Respecte el mateix període de l’any anterior, s’aprecia una lleu disminució en el volum 

total de visites, deguda al fet que el web va romandre inactiu durant unes setmanes dels 

mesos d’abril i maig del 2017, per problemes amb el sistema operatiu i els repositoris. 

Aquesta situació va comportar que la Junta acordés fer un pas endavant i engegar el 

projecte de construcció d’un nou web per a l’any 2018. 

Malgrat això, podem dir que el web ha mantingut els indicadors de qualitat: visites, temps 

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

 

Enviament regular de notícies 
Al llarg de l’any 2017 s’han enviat un total de 49 newsletters o notícies a socis 

institucionals i altres socis a través de dos enviaments diferenciats però amb el 

mateixcontingut. 

 

Númer
o 

D
at
a 

Missa
tge 

Socis Institucionals Total 
enviats 

Enviats Clicats % Oberts % Enviats Clicats % Oberts % 

1 12
/0
1 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
9-15 
gener
. 
Come
ncem 
l’any, 
endav
ant!  

663 9,2 44 90 12,2 44,4 753 
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2 13
/0
1 

AAC-
GD: 
Lligall 
39  

662 17,2 49,7 90 23,3 50 752 

3 19
/0
1 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
16-22 
gener
. 
Butlle
tí 
142, 
II 
Congr
és de 
Gover
n 
Digita
l i 
més! 

662 23,6 48 90 20 44,4 752 

4 24
/0
1 

AAC-
GD: 
Progr
ama 
de 
forma
ció 
contin
uada 
2017 

662 32,2 54,1 90 20 47,8 752 

5 27
/0
1 

AAC-
GD: 
Newsl
etter 
23-29 
gener
. 
Congr
és de 
Reus, 
autoa
valuar 
SGD i 
molt 
més! 

660 17,8 45,2 90 15,6 44,4 750 

6 02
/0
2 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
30 
gener 
- 5 
febrer
: 
RAC1
, curs 
02 i 
quote
s 

661 21,1 49,1 90 15,6 40 751 

7 10
/0
2 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
6-12 

661 20,7 44,8 90 21,1 42,2 751 
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febrer
. 
Butlle
tí 143 

8 16
/0
2 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
13-19 
febrer
: Curs 
03 i 
article 
Núvol 

661 11,7 40,5 90 18,9 45,6 751 

9 23
/0
2 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
20-26 
febrer
: 
Congr
és 
Reus, 
Archi
vesW
orldM
aps i 
molt 
més.  

661 14,4 44,7 90 16,9 38,2 751 

10 02
/0
3 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
27 
febrer
- 5 
març: 
Atenc
ió 
elecci
ons 
2017 i 
més 

661 6,7 38 90 1,1 35,6 751 

11 09
/0
3 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
6-12 
març: 
Curs 
05, 
dades 
obert
es i 
Congr
és 

663 10,3 45,9 90 10 37,8 753 

12 14
/0
3 

AAC-
GD 
Inscri
pcion
s curs 
5/201
7 

663 4,1 43,2 90 2,2 41,1 753 
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13 16
/0
3 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
13-19 
març 
Progr
ama 
científ
ic 
congr
és i 
Butlle
tí 144 

664 18,1 46,8 90 8,9 35,6 754 

14 23
/0
3 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
20-26 
març: 
Elfutu
résar
a, no 
hi 
faltis i 
partici
pa 

664 2,7 37,3 90 6,7 36,7 754 

15 30
/0
3 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
27 
març 
- 2 
abril. 
Més 
Congr
és, 
nou 
curs i 
nova 
DUA 

664 15,4 41,5 90 14,4 38,9 754 

16 06
/0
4 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
3-9 
abril. 
Vídeo 
congr
és, 
arxipè
lag i 
més 

663 14,5 40,4 90 14,4 37,8 753 

17 11
/0
4 

AAC-
GD 
infor
me 
als 
socis 
nume
raris. 
Votac
ions 
2017 

492 4 37,7 105 1 52,5 597 
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18 11
/0
4 

AAC-
GD: 
Conv
ocatò
ria 
asse
mblea 
gener
al 
2017 

666 3,5 37,4 89 5,6 33,7 755 

19 12
/0
4 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
10-16 
abril. 
Butlle
tí 
145, 
nou 
vídeo 
prom
ocion
al i 
més  

666 17,3 43 89 12,6 29 755 

20 20
/0
4 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
17-23 
abril. 
A 
punt 
per al 
congr
és? 

665 11,3 36,5 88 4,5 28,4 753 

21 27
/0
4 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
24-30 
abril: 
Asse
mblea 
i 
3,2,1
… 
Congr
és! 

665 9,8 39,2 88 6,8 31,8 753 

22 11
/0
5 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
8-14 
maig: 
Concl
usion
s 
congr
és, 
inscri
pcion
s i 
més 

666 18,2 47,9 88 11,4 43,2 754 
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23 16
/0
5 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
16 
maig: 
Lligall 
40 

665 14,3 44,9 88 17,4 40,7 753 

24 18
/0
5 

AAC-
GD 
Newsl
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15-24 
maig 
Prese
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nova 
Junta 
2017-
2021 

664 0,3 41,5 87 0 36,8 751 

25 24
/0
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AAC-
GD 
Newsl
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24-31 
maig 

664 14,6 47,8 87 5,7 39,1 751 

26 01
/0
6 

AAC-
GD 
Newsl
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1-7 
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s per 
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2017, 
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s i 
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663 5,4 41,3 87 8 39,1 750 
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9 juny 
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est 
DIAC
2017 i 
entre
vista 

663 16,2 44,1 87 19,5 44,8 750 
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/0
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AAC-
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Newsl
etter: 
15-21 
juny 
Butlle
tí 146 
i 
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ials 
XVI 
Congr

662 15,9 44,1 87 12,8 40,7 749 
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és en 
línia 

29 29
/0
6 

AAC-
GD 
Newsl
etter: 
29 
juny - 
6 
juliol: 
Aprov
ació 
de la 
Llei 
de 
repar
ació 
víctim
es 
franq
uisme 

663 10,1 41,8 86 8,2 37,6 749 
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Newsl
etter: 
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664 12 41,3 86 12,8 36 750 
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Newsl
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8-14 
setem
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7, VI 
Jorna
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Arxiu
s, 
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664 5,3 37,5 86 9,3 34,9 750 
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s 

661 9,7 37,3 86 16,3 35,5 747 
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33 20
/0
9 

Manif
est en 
defen
sa 
dels 
drets 
fona
ment
als de 
les 
institu
cions 
de 
Catal
unya 

661 9,4 47,1 86 9,3 46,5 747 

34 21
/0
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AAC-
GD 
Newsl
etter: 
21-27 
setem
bre: 
Butlle
tí 
147, 
Think
Tank i 
curso
s 

661 18,2 44,2 86 16,3 41,9 747 

35 26
/0
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AAC-
GD 
Notíci
es: 26 
setem
bre 
Prese
ntació 
del 
Cons
ell per 
a la 
Gover
nança 
de la 
Infor
mació  

662 4,5 40,2 86 2,3 36 748 

36 02
/1
0 

AAC-
GD 2 
d'octu
bre: 
Comu
nicat 
amb 
motiu 
dels 
esdev
enime
nts 
produ
ïts el 
dia 1 
d'octu
bre a 
Catal
unya  

662 3,5 46,6 86 3,5 46,5 748 
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37 05
/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 5-
11 
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re 
Camp
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Arxiv
emel
mom
ent i 
Curs 
4/201
7 a 
Lleida 

661 9,9 44,6 86 12,9 43,5 747 

38 09
/1
0 

AAC-
GD 
actual
itat 9 
d'octu
bre: 
camp
anya
«Arxi
vemel
mom
ent», 
tota la 
infor
mació 
i com 
partici
par-hi 

661 8,5 40,9 86 9,4 37,6 747 

39 11
/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 
11-18 
octub
re: 
Curs 
gestió 
docu
ment
al 

661 5,3 38 86 3,5 38,8 747 

40 20
/1
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AAC-
GD 
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l'#1O
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Arxiv
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655 8,1 38,8 86 8,1 33,7 741 
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41 26
/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 26 
oct - 
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Calcu
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a 
d’autò
noms, 
certifi
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servei
s 
prest
ats 

655 10,1 40,3 86 7 31,4 741 

42 02
/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 2-
8 
nove
mbre. 
Curs 
gestió 
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, PDF 
Mana
ger i 
Calcu
lador
a 
d'autò
noms 

659 5,5 33,4 86 3,5 31,4 745 

43 09
/1
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AAC-
GD 
Notíci
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15 
nove
mbre. 
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sourci
ng i 
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Model 
Madu
resa 

658 5,8 34,6 86 7 33,7 744 
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/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 
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orial 
Model 
Madu

658 6,3 33,4 86 3,5 11,7 744 
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resa, 
impla
ntació 
ISO, 
foto 
digital 

45 23
/1
1 

AAC-
GD 
Notíci
es: 
23-29 
nove
mbre: 
#Hora
arxive
ra i 
AAC 
a la 
confe
rència 
ICA 
Mèxic 

659 4,7 36,2 86 3,5 33,7 745 

46 30
/1
1 

AAC-
GD 
Notíci
es: 30 
nov.- 
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#hora
rxiver
a, 
confe
rèncie
s 
prese
ntade
s a 
Mèxic 

659 3,8 38,1 86 2,3 30,2 745 

47 05
/1
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AAC-
GD 
Notíci
es: 5-
14 
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Debat 
electo
ral 
21D 
Els 
Arxiu
s que 
volem 

659 9,7 40,3 86 8,1 38,4 745 

48 14
/1
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AAC-
GD 
Notíci
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14-19 
dese
mbre: 
Articl
e 
«Els 
arxius 
no 
han 
notat 

659 12,3 41 86 12,8 37,2 745 
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el 
155» 

49 20
/1
2 

AAC-
GD 
Notíci
es: 20 
des -
11 
gen: 
Butlle
tí 148 
i… 
Bone
s 
Feste
s 

657 15,7 42,2 86 10,5 32,6 743 

Figura 11: Taula dels resultats de l’enviament del Newsletter. 
 

Newsletter Mitjana d’obertura Mitjana d’enllaços clicats 

Institucionals 38,14 % 10,1 % 

Socis (numeraris, adherits, 

estudiants, jubilats)  

41,96 % 11,2 % 

Figura 12: Taula de la mitjana d’obertura. 
 

Les tres notícies més llegides del 2017 han estat les següents: 

 24 de gener: Programa de formació continuada 2017 (51,1 % de newsletters 

oberts pels socis i el 47,8 % de newsletters oberts pels socis institucionals). 

 13 de gener: Lligall 39. (49,7 % de newsletters oberts pels socis i el 50 % de 

newsletters oberts pels socis institucionals). 

 2 de febrer: Entrevista RAC1, Curs 2/2017 i Quotes. (49 % de newsletters oberts 

pels socis i el 40 % de newsletters oberts pels socis institucionals). 

 

L’activitat de l’AAC a les xarxes socials consisteix a difondre les notícies publicades al 

web i fer el seguiment abans, durant i després dels actes i esdeveniments organitzats per 

l’associació o en què l’associació participa d’una manera directa. 

 

Xarxes socials 2013 2014 2015 2016 2017 

Facebook Fans 665 845 1.055 1.371 1.518 

Twitter Seguidors 1.031 1.326 1.861 2.269 3.011 

Piulades 5.728 6.282 6.694 7.750 9.155 

Taula 13.Actualització de dades bàsiques de les xarxes socials. 
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Etiquetes de @AAC_GD 

#Butlleti142 

#Butlletí143 

#Butlletí144 

#Butlletí145 

#Butlletí146 

#Butlletí147 

#Butlletí148 

#Lligall39 

#Lligall40 

#Horarxivera 

#Arxivemelmoment 

 

#ElfuturesaraGD 

#AAC_GDFormació 

#AAC_GDEducació 

#ElsArxiusQueVolem 

#ObrintArxius 

 

Taula 14: Etiquetes creades durant el 2017. 

 

Arxifòrum 
La plataforma de difusió de missatges Arxifòrum ha funcionat fins el mes de maig del 

2017 amb l’equip de moderadors de l’any anterior, format pels arxivers Joan Reglà, 

Patrícia Àlvarez, Maria Lluïsa Fernàndez i Marta Saiz, coordinats per la vocal de 

Comunicació Olga Tàpias. A partir de la renovació de la Junta, l’ÒlgaTàpias i la Maria 

Lluïsa Fernàndez han mantingut la moderació de l’espai en espera d’una decisió de la 

Junta sobre el futur de l’eina. 

A partir del mes de setembre del 2017, i arran de la polèmica generada a Arxifòrum per la 

publicació per part de la Junta delComunicat amb motiu dels esdeveniments produïts el 

dia 1 d’octubre a Catalunya, la Junta va decidir no publicar-hi més contingut propi.  

Durant l’any 2017, Arxifòrumha tingut 2.348 subscriptors amb 166 altes i 108 baixes, 47 

de les quals són automàtiques quan el programa detecta que els missatges no es reben 

correctament. 
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Arxifòrum Total de subscriptors Altes Baixes 

2013 2.248 266 171 

2014 2.256 204 89 

2015 2.344 139 51 

2016 2.463 152 33 

2017 2.348 166 108 

Taula 15: Altes i baixes del 2013 al 2017. 

 

S’ha fet difusió d’un total de 770 missatges, 103 menys que els missatges difosos durant 

el 2016. 

 

Arxifòrum Nre. de missatges 

2014 2015 2016 2017 

Gener 115 107 055 45 

Febrer 112 074 076 54 

Març 147 095 080 79 

Abril 118 098 095 58 

Maig 119 069 080 73 

Juny 142 149 104 73 

Juliol 082 076 047 42 

Agost 031 018 033 40 

Setembre 098 098 075 132 

Octubre 106 085 075 80 

Novembre 089 073 087 47 

Desembre 072 064 066 47 

Total 1.231 1.006 873 770 

Taula 16: Missatges que s’han difós, mensualment. 

 

Arxipèlag 

L’espai Arxipèlag, de la revista Núvol, creat el juny del 2015 per parlar de temes vinculats 

o propers a l’arxivística i la gestió documental, ha pres una dinàmica pròpia cada cop més 

desvinculada de l’Associació. Aquest fet és degut a la decisió presa aquest 2017 de 
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reformular el butlletí d’Arxius en un bloc d’accés públic amb una missió semblant a l’espai 

Arxipèlag. 

 

Impuls de les activitats educatives 
Al principi de l’any, es van iniciar converses per constituir un grup de treball d’Educació i 

Arxius. Alguns arxivers s’hi van mostrar interessats, però, per motius diversos, el projecte 

no va fructificar. 

Sí que s’ha materialitzat, en canvi, la relació de l’AAC amb la Universitat de Girona per 

difondre els treballs de l’assignatura de ciències socials 2 del grau de mestre/a 

d’educació primària a través del lloc web de l’Associació. Aquesta col·laboració s’ha fet 

gràcies a l’interès de la professora Rosa Maria Medir i serà visible al lloc de l’Associació a 

partir de la renovació del nou web. 

Finalment, durant el 2017 s’ha participat en el Comitè Organitzador de la sisena edició de 

les Jornades Educació i Arxius, dedicades a la construcció de coneixement. Inicialment 

aquestes jornades estaven programades en dos dies per al mes d’octubre del 2017, però, 

per motius pressupostaris de les administracions coorganitzadores, es van haver 

d’aplaçar fins al juliol del 2018. L’AAC aporta a les Jornades Educació i Arxius el cost de 

maquetació del fullet promocional. 

 

Millores dels serveis per als socis 
 

Enquesta als socis 
L’AAC s’ha proposat millorar, en general, tant per servir millor els interessos dels seus 

socis com els de la professió. A aquest efecte, s’ha elaborat una enquesta pensada per 

ser enviada als socis per tal que expresin què saben, què pensen i què esperen de 

l’Associació,així com què opinen de l’estat de la professió. Es tracta d’una enquesta de 

103 preguntes que s’ha muntat sobre la plataforma de Google Forms. Aquesta enquesta 

s’enviarà als socis durant el primer trimestre del 2018. Amb els resultats obtinguts es 

prepararà tota una bateria de millores que es presentaran al llarg del mateix any 2018. 
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L’#horarxivera 
L’AAC s’ha proposat promoure l’intercanvi de coneixements i d’opinions entre els 

membres de la nostra professió, i també amb els professionals afins a l’arxivística i la 

gestió de documents, així com que aquest intercanvi es pugui fer en un ambient distès. 

En aquest sentit, s’ha presentat la nostra primera iniciativa. Es tracta del debat a Twitter 

mitjançant l’etiqueta #horarxivera. El 30 de novembre s’ha estrenat l’#horarxivera 

ambmotiu del Dia Internacional de la Seguretat de la Informació, amb un debat durant 

una hora, de 19.00 h a 20.00 h, que ha estat seguit per 78 usuaris diferents de Twitter. 

 

Millores dels serveis per a les empreses 
Durant el 2017, l’AAC ha continuat vetllant pels interessos dels seus associats 

institucionals i empreses. S’han mantingut reunions amb els socis amb l’objectiu d’establir 

nous canals de col·laboració i identificarpossibles necessitats futures de cara a millorar i 

ampliar la cartera de serveis i prestacions de l’Associació durant els propers anys, tenint 

en compte l’enfortiment de la relació entre els associats professionals i les empreses del 

sector. 

S’ha estat treballant per oferir nous espais de promoció i publicitat als associats 

institucionals, així com un canal d’Empresa per al nou web de l’Associació. S’espera 

poder aplicar aquestes novetats durant el 2018. 

Amb la finalitat de millorar la gestió i la relació amb els seus associats institucionals, 

l’AAC també ha creat una base de dades per administrar les seves prestacions i els drets 

com a associats. 

A banda dels moviments d’altes i baixes de socis institucionals, algun associat ha millorat 

la seva condició, passant de la quota bàsica a la quota de patrocinador. 

 

Impuls de les millores professionals 
 

Anàlisi de la contractació administrativa en el sector de la gestió documental 
Arran de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, s’estableix l’obligació de publicitat activa de les dades relatives a la 

contractació pública. Aquesta publicitat s’articula mitjançant el Registre públic de 

contractes. Davant les limitacions que presenta el Registre per a la consulta i l’explotació 

de les dades de contractació del sector, amb cerques limitades a 500 registres, l’AAC va 

mailto:associacio@arxivers.com


 
 
 

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

34 de 44 

2017_Memoria_AAC 

plantejar l’any 2016 un tractament que permetés no només una explotació directa de les 

dades més acurada, sinó també un treball d’anàlisi en profunditat a posteriori. 

Entre el 21 i el 23 de febrer del 2017, es vam extreure les dades del Registre públic de 

contractes entre el 2012 i el 2016, amb un resultat de 153.799 contractes. Aplicant filtres, 

l’AAC va identificar un total de 2.392 contractes que fan referència a la contractació de 

serveis, obres i subministraments vinculats a l’arxivística i la gestió de documents. 

Aquesta tasca permetrà, durant l’any 2018, concretar dues accions vers la contractació 

pública en el sector de l’arxivística i la gestió de documents: 

 

 La publicació oberta d’un portal web amb les dades del Registre públic de 

contractes de Catalunya del 2012 al 2016. El portal permet no només l’accés a les 

dades en format obert i explotable, sinó també l’explotació directa i gràfica de les 

dades segons diferents conceptes. De la mateixa manera, la producció del portal 

estableix un punt de partida per a futures actualitzacions de dades, el que 

assegura la continuïtat de l’acció. 

 

Figura 17: Exemple d’explotació gràfica del portal de contractació pública. 
 

 Una anàlisi profunda de les dades que permeti, per exemple, identificar els 

contractes recurrents i l’evolució dels preus en el sector per tal d’impulsar accions 

des de l’AAC. 
 
Elaboració de nous recursos per al portal web de la borsa de treball 
A la fi del 2015, es va crear el portal web de la borsa de treball, un servei exclusiu dels 

associats que facilita l’accés a continguts de suport a la cerca de feina. Durant l’any 2017, 

s’han elaborat i posat a la disposició dels associats dues eines que han de facilitar la 

inserció laboral, la promoció de la professió i la pròpia activitat laboral: 
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 El model de certificat per acreditar la prestació de serveis professionals, que 

permet disposar d’un document per facilitar l’acreditació dels serveis prestats tant 

en l’exercici lliure de la professió com en règim de contractació. 

 

 La calculadora d’autònoms, que facilita el càlcul del cost de contractació d’un 

autònom i el coneixement del salari real que haurà de percebre en consideració 

de les hores de treball efectives i les previsions de despesa mensual. 

 

Gestió dels perfils professionals dels associats 

A la fi del 2017 es gestionen un total de 637 usuaris actius a la plataforma de la borsa de 

treball. D’altra banda, hi ha 58 perfils professionals, quan al 2015 n’hi havia 54. De cara al 

2018, es considerarà una anàlisi de la infrautilització dels perfils professionals per establir 

les millores necessàries en la gestió dels perfils professionals i l’impuls d’aquest servei. 

Actualment, fan ús de la borsa de treball 30 empreses i institucions. S’han atès 22 

sol·licituds laborals d’empreses i institucions, davant les 15 del 2016. Les empreses i 

institucions han iniciat sessió per accedir als perfils actius de la borsa de treball un mínim 

de 40 vegades. 

 

Ofertes laborals 

L’any 2017 s’han publicat un total de 219 ofertes laborals, el que suposa una disminució 

del 36 % respecte a l’any anterior. 

D’altra banda, les altes d’usuaris en el servei de la borsa de treball l’any 2017 se situen 

en les 40, de les quals 32 no es van activaren tractar-se d’usuaris no associats a l’AAC. 

El servei de borsa de treball és exclusiu dels associats. En el servei d’alerta d’ofertes, que 

consisteix en una llista de mailing que alerta de les noves ofertes laborals, es constaten 

un total de 162 usuaris davant els 155 de l’any 2016. 

En les ofertes publicades, s’han prioritzat les corresponents a l’àmbit territorial de 

Catalunya, amb un total de 134 sobre les 219 totals. Com ja es vaindicar l’any 2016, 

aquesta priorització respon al fet que les ofertes externes poden ser consultades 

fàcilment a través del Directori de cercadors d’ofertes laborals 

(<http://treball.arxivers.com/recursos>). Cal destacar la publicació de 33 ofertes fora de 

l’Estat espanyol. 
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Del total d’ofertes laborals, només 82 exposen la retribució aproximada o acurada, davant 

un total de 137 ofertes sense cap dada, ni tan sols aproximativa, relativa al salari. 

Del total d’ofertes laborals a Catalunya, han predominat les ofertes de treball en el sector 

privat, que suposen un 55,2 %, davant el 44,7 % del sector públic. Considerant que el 

2016 el 70 % de les ofertes eren del sector privat, es constata (segons les dades 

explotades) un creixement destacat en l’àmbit públic. Pot observar-se, però, que només 

10 de les convocatòries en l’àmbit públic, d’un total de 60, han estat per a llocs de treball 

de caràcterdefinitiu, ja sigui com a funcionaris o laborals indefinits. En general, tant en 

l’àmbit públic com en el privat, predominen els contractes temporals i d’obra i serveis. 

Pel que fa als perfils, seguint en l’àmbit de Catalunya, la distribució és la següent: 81,3 % 

perfils tècnics; 17,1 % auxiliars d’arxiu; 0,74 % perfils de consultor; 0,74 % perfils de 

formador. 

 

Consultes, queixes i sol·licitudsd’informació 

L’any 2017 s’han fet unes 22 consultes, queixes i peticions personalitzades per part de la 

vocalia de Treball. 

Aquestes s’han centrat, 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. 

Destaquem la consulta de l’Ajuntament de Ripollet, que va demanar la col·laboració de 

l’AAC per a la valoració i convocatòria d’una plaça de tècnic d’arxiu i gestió documental. 

En aquest sentit, l’AAC ha elaborat una fitxa de valoració de lloc de treball i una proposta 

de bases i temari. Aquesta acció tindrà una continuïtat durant el 2018, de la mateixa 

manera que es va gestionar l’adhesió a la DUA. 

 

Seguiment de processos selectius públics 

El 2017, l’AAC ha presentat recurs davant processos selectius a diferents administracions 

publiques: 

• Ajuntament de Cervelló 

• Ajuntament de Monistrol de Montserrat 

• Ajuntament de la Bisbal del Penedès 

• Direcció General de la Policia del Departament d’Interior 
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Els recursos han estat motivats perquè les ofertes limitaven l’accés a unes titulacions 

concretes, obviant que la nostra professió té titulacions d’origen ben diversos. També s’ha 

presentat recurs quan l’oferta descrivia tasques de titulat superior, però es volia cobrir 

amb una categoria professional inferior. 

Desgraciadament, la nostra acció no sempre ha estat escoltada, tot i que el seguiment ha 

permès obrir vies de diàleg per reconduir contractacions futures. 

D’altra banda, l’AAC ha participat aportant membres al tribunal per seleccionar dues 

places d’arxiver al Parlament de Catalunya. També ha participat en el tribunal que 

escollia els beneficiats de les beques de l’ANC.  
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Projectes destacats 
 

Maduresa de gestió documental i transparència 
Al llarg del 2017, s’ha prioritzat la difusió del Model de Maduresa a través de jornades i 

publicacions professionals. Així, el 26 de gener, en el marc del II Congrés de Govern 

Digital, l’AAC va participar en el debat «La gestió del canvi cap a un govern transparent» 

tot defensant la utilitat del model com a guia de referència per fonamentar aquesta 

transició tan necessària. En l’àmbit internacional, cal destacar també la participació en la 

Conferència ALA-ICA de Mèxic. En concret, el 25 de novembre es va presentar el model 

en la reunió del Comitè Executiu de la Secció d’Associacions Professionals de l’ICA/CIA i 

el dia 27, dins ja del programa científic, es va fer una ponència específica en la sessió 

«La governança de la informació: pont entre l’Estat i la societat civil». Fruit d’aquesta 

participació, justament, el model es va traduir al castellà. Actualment, les versions en 

català i castellà estan disponibles al web de l’AAC. També, com dèiem, s’ha difós el 

model mitjançant la redacció d’articles en revistes professionals. En concret, han estat 

dos articles: al principi de l’any es va publicar el primer article en el número 3 de la 

Revista Española de Transparencia, corresponent al segon semestre del 2016, mentre 

que en el monogràfic dedicat a la gestió documental per a la revista El Consultor de los 

Ayuntamientos, de la segona quinzena del mes d’abril, hi trobem el segon. 

En paral·lel, s’ha mantingut oberta la fase de revisió del Model de Maduresa, que es 

vainiciar coincidint amb la presentació del 9 de juny del 2016. Cal destacar la inclusió de 

dos nous indicadors, dedicats a auditar dos aspectes que de segur seran cada cop més 

importants en el marc del govern digital: la disposició de dades en núvols corporatius i l’ús 

d’algorismes per al tractament de la informació o la resolució de tràmits. 

Finalment, s’han iniciat contactes amb diverses institucions per auditar, tot seguint el 

model, el grau de maduresa dels seus sistemes de gestió documental en matèria de 

transparència. Esperem que a l’inici de l’any 2018 es puguin materialitzar els primers 

estudis de casos reals. 
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L’activitat de l’AAC en la CNAATD 
La representant de l’AAC en la CNAATD ha participat en totes les sessions plenàries de 

la CNAATD celebrades fins al novembre del 2017, i en les comissions permanents de la 

mateixa Comissió per preparar els plenaris. Durant el mes de novembre hi ha hagut un 

canvi en la representació i s’han celebrat dues reunions més, malgrat la imposició de 

l’article 155 de la CE a l’Administració de la Generalitat. 

 

El Consell Assessor de l’AAC 
El Consell per a la Governança dels Arxius i la Informació Pública (CGAIP) és un òrgan 

assessor de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya que té com a 

objectiu reflexionar sobre com la nostra disciplina ha d’afrontar les transformacions 

necessàries per esdevenir un dels pilars bàsics de les societats democràticament 

madures i tecnològicament avançades. En concret, es vol aportar a l’arxivística i la gestió 

de documents l’expertesa de camps afins per permetre una millora continuada a partir de 

la intersecció entre diferents disciplines. 

El CGAIP es va presentar formalment el 28 de setembre del 2017, Dia Internacional de 

l’Accés Universal a la Informació, a la seu del Col·legi de Periodistes, i treballarà sobre 

els quatre eixos fonamentals que han de permetre la contínua evolució de la governança 

de la informació i els arxius: innovació, participació, rendició de comptes i socialització. 

Està format per vuit reconeguts professionals d’àmbits afins a l’arxivística i la gestió 

documental: David Bondia, professor de dret de la UB i president de l’Institut de Drets 

Humans de Catalunya; Diana Coromines, editora; Mar Grau, doctora en ciències 

ambientals; Ricard Faura, director del Servei de Capacitació de la Generalitat; Xavier 

Fina, consultor cultural; Xavier Marcet, CEO de LeadToChange i consultor en innovació 

estratègica; Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, i Karma Peiró, periodista de dades.  
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Jornades científiques 
 

XII Jornada d’Estudi i Debat 2018 
Durant el darrer trimestre de l’any, s’ha començat a treballar en el disseny de la XIII 

Jornada d’Estudi i Debat, que tindrà lloc el maig del 2018. En aquesta ocasió, la temàtica 

se centrarà en l’assoliment d’un nou model arxivístic per a Catalunya. Amb el títol «Els 

arxius que volem», s’han plantejat tres objectius principals: generar materials que ajudin a 

definir la visió i missió d’un nou model d’arxius; posar a debat les funcions i l’estructura 

del Sistema d’Arxius de Catalunya en el marc de la revisió general que, des del sector i 

l’Administració, es pretén dur a terme, i actuar com a catalitzador de la voluntat política 

per tirar endavant la reforma normativa i organitzativa necessària. 

Hi haurà dues ponències inicials, una de les quals exposarà els resultats del Pla 

estratègic dels arxius que està elaborant el Departament de Cultura, i dues taules de 

debat. La primera, dedicada al Govern digital i la rendició de comptes, tindrà com a 

ponents destacats agents d’àmbits com la transformació digital, la lluita contra la 

corrupció, els drets humans i l’auditoria ciutadana. En la segona, dedicada a la innovació i 

la socialització, hi participaran representants de la creació cultural, el patrimoni, la 

innovació empresarial i el periodisme de dades. Entre els ponents hi figuraran membres 

del Consell per a la Governança dels Arxius i la Informació Pública. 

 

II Congrés de Govern Digital 2017 
L’AAC ha participat en el segon Congrés de Govern Digital, organitzat pel Consorci de 

l’Administració Oberta de Catalunya, amb la preparació d’un taller que, amb el títol «La 

gestió documental, el futur (és) ara!», ha permès als assistents reflexionar fins a quin punt 

els sistemes de gestió documental són eines potents per a la promoció de la 

transparència i l’eficiència administratives, quin és el seu nivell real de cobertura i cap a 

on haurien de créixer. En aquest taller s’han exposat a grans trets les línies de l’evolució 

actual de la gestió documental, sobretot en l’àmbit privat i com a resultat de la irrupció 

d’una nova generació de tecnologia, i s’ha presentat una eina per avaluar el nivell real 

d’implantació d’un sistema de gestió documental en una organització. Finalment, s’ha fet 

esment de la propera celebració del Congrés d’Arxivística de Catalunya a Reus durant el 

maig del 2017. 
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La participació en aquest Congrés, estratègic per a tota la professió arxivística, és clau 

per a l’AAC. Hi hem participat com a patrocinadors i amb un estand propi a la part 

comercial per fer visible el nostre saber fer i les nostres capacitacions en aquesta matèria. 

El Congrés també va ser l’ocasió perfecta per oferir una entrevista a La Vanguardia,en 

quèvan explicar el posicionament del nostre sector i el nostre potencial, la qual va rebre 

molt bona acollida i va circular molt per les xarxes. 

 

III Congrés de Govern Local 2018 
Atès el conveni de col·laboració existent amb el CAOC d’ençà del 2016 per participar 

sense costos directes en el Congrés de Govern Digital, s’ha tornat a preparar la nostra 

participació per al març del 2018. S’hi presentarà una ponència pròpia, es participarà en 

dues taules rodones genèriques i es disposarà d’un estand promocional. El congrés 

passa a anomenar-se Congrés de Govern Local i la seva celebració serà anual. 

 

XVI Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya a 
Reus 2017 
Com ja es vaavançar en la Memòria del 2016, el Comitè Científic es va formar a la fi 

d’aquell any, sota la coordinació del llavors vocal de Recerca Jordi Serra, i acompanyat 

per Lluís-Esteve Casellas, Marta Munuera, Montserrat Canela, José Alberto Alonso, Lluís 

Cermeno, Mario Yélamos i Enric Staromiejski. 

Durant els mesos de gener i febrer s’ha tancat el programa científic, bastit entorn de sis 

eixos temàtics dins el gran àmbit de la gestió documental:  

1) Innovacions metodològiques: sistemes de classificació basats en intel·ligència 

artificial (NLP i machine learning), utilitat real de les metadades, l’avaluació 

documental en el món del big data; 

2) Usos ampliats dels sistemes de gestió documental: gestió de riscos, gestió de la 

qualitat, acompliment (compliance), usos en empreses regulades, l’explotació de 

la informació i l’analítica de dades. 

3) Aprendre dels errors: millorar les relacions amb els tecnòlegs, gestionar projectes 

complexos, la governança dels grans sistemes. 
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4) Noves tecnologies aplicades a la gestió documental: arxius lleugers vs. ECM 

clàssics, big data, dark data, text mining, eDiscovery, intel·ligència artificial 

aplicada a la gestió documental, signatura per biometria, blockchain. 

5) El mercat de la gestió documental: consultoria, custòdia digital, desenvolupament 

tecnològic i integració, certificació, models de prestació del servei, externalització, 

serveis cloud, noves oportunitats professionals. 

6) La gestió documental en el sector privat: grans corporacions, petita i mitjana 

empresa, entitats sense finalitat de lucre, visió i experiència dels consultors, i 

finalment, la figura del records manager en el context de la information 

governance: gestió documental, gestió de processos, transparència, LOPD, 

administració electrònic o comerç electrònic, explotació de la informació, open 

data, sistemes de negoci basats en dades, normalització de dades interna, 

auditoria, compliment legal, suport a la gestió de qualitat. 

 

Al llarg dels tres dies del Congrés, fruit del bon nivell de les ponències i les taules 

rodones, així com del gran nombre d’assistents i la seva participació, es van poder 

constatar les conclusionssegüents: 

 El creixent interès dels governs per la transparència té un impacte innegable 

sobre la gestió documental, però al mateix temps presenta nous reptes en la 

forma com s’han de configurar els sistemes, tant en positiu (noves oportunitats i 

demanda més alta de serveis) com en negatiu (necessitat de racionalitzar els 

patrons de documentació de les activitats més enllà dels interessos polítics o 

estratègics conjunturals). 

 Les bases metodològiques del disseny de sistemes de gestió documental, 

pràcticament inamovibles durant vàries dècades, s’estan veient somogudes tant 

pels avenços tecnològics com pels nous hàbits i les necessitats en la gestió de la 

informació. L’avenç en els sistemes d’autoclassificació i autodescripció, tant 

aquells basats en patrons apriorístics com els basats en la detecció i el 

reconeixement, estan posant a prova els models de classificació recollits en la 

normativa tècnica de gestió documental, mentre que la creixent capacitat de 

documentar realitats i gestionar aquesta informació documentada mitjançant 

regles automàtiques comença a demanar nous models d’avaluació i tria 

documental. 
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 La gestió documental segueix patrons lleugerament diferents, que no divergents, 

en l’àmbit públic i el privat. Les principals diferències es concentren en els temps 

de resposta requerits, tant pel que fa al desenvolupament i la implantació dels 

sistemes com a la recuperació d’informació, i en la necessitat d’oferir resultats 

quantificables econòmicament. La derivació progressiva cap a una gestió 

datificada de la informació, amb generació i explotació altament tecnificada de la 

informació, és una altra de les característiques diferencials de la gestió 

documental en l’àmbit privat. 

 L’evolució dels serveis i del negoci digitals també està configurant un nou escenari 

per als arxius i la gestió documental. La popularització de l’ús de sistemes al 

núvol, en totes les seves modalitats, obliga a repensar la perspectiva custodial de 

molts sistemes de gestió documental, de la mateixa manera que els entorns 

col·laboratius obren un nou ventall de possibilitats als arxius tradicionals, com en 

el cas del crowdsourcing aplicat a la gestió i el tractament del patrimoni 

documental. 

 El Congrés ha posat també en relleu que actualment s’està produint un nou salt 

tecnològic al qual la gestió documental no pot restar indiferent, i que en pocs anys 

pot canviar radicalment alguns dels paràmetres que avui dia es consideren 

dogma. Les tecnologies d’emmagatzematge i gestió de continguts estan fent-se 

cada cop més lleugeres, col·laboratives i mòbils, i adaptant-se a uns entorns de 

captura de documents cada cop més canviants, en què l’agilitat és un valor 

determinant per a la seva adopció. Els sistemes pesants, tancats rere fronteres de 

difícil accés, esdevenen cada cop més un entorn tecnològic en recessió. El mateix 

s’esdevé amb les solucions de recuperació, en què la intel·ligència dels mateixos 

sistemes (eDiscovery basat en intel·ligència artificial) els permet aprendre i 

desenvolupar patrons que superen àmpliament els punts d’accés que es puguin 

arribar a assignar mitjançant un tractament documental tradicional. 

 L’autentificació de documents electrònics ha estat durant molt de temps un dels 

camps de batalla dels arxivers, en què les limitacions de l’autentificació per 

metadades o les dificultats de desplegament de la signatura electrònica basada en 

certificat n’han llastat notablement la implantació. L’emergència de la tecnologia 

blockchain, nascuda de l’entorn del bitcoin i cada cop més emprada pel sistema 

bancari, sembla cridada a transformar aquesta situació. 
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 Fruit d’aquest conjunt de canvis, la normativa tècnica es troba immersa també en 

un procés d’actualització, no exempt de generar un debat intens a mesura que es 

vegi en quines direccions metodològiques avancen tant l’actualització de la norma 

ISO 15489 com el desplegament de la família ISO 30300. 

 

Finalment, es va fer evident la necessitat creixent d’integrar els sistemes de gestió 

documental en un entorn més ampli de governança, que abasti el conjunt de la informació 

generada per una organització i els diferents usos que se’n facin (tramitació, protecció, 

compliment normatiu, explotació de la informació, etc.). Elements com l’inventari de 

sistemes d’informació o els mapes de dades passen a ser en aquest context nous 

elements que tot sistema de gestió documental haurà d’incorporar. 

 

Col·laboració amb Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017 

Amb motiu del Congrés de Reus, i commemorant també que aquesta ciutat era la Capital 

de la Cultura Catalana al llarg de tot el 2017, es va celebrar un concurs de dibuix per a 

totes les escoles de la ciutat. El motiu era que els nens i les nenes dibuixessin allò que 

els venia al cap quan es parlava d’un arxiu. A la vegada es tractava de fer passar una 

bona part de les escoles reusenques per l’Arxiu de Reus i així apropar-les més a la 

documentació i a les seves activitats. El concurs va tenir un gran ressò i hi van participar 

més de 600 infants. Es van donar set tauletes tàctils com a premi en diferents categories, 

que va patrocinar l’AAC. Tots els dibuixos es van exposar els dies del Congrés a la Fira 

de Reus. 

 

Jornada de destrucció de documents 2018 
Amb l’Oficina Antifrau de Catalunya s’han tingut converses per organitzar una jornada 

tècnica durant el mes de febrer del 2018 per abordar un tema d’extrema actualitat com és 

el de la destrucció incontrolada de documentació i informació pública. També s’ha parlat 

de fer una auditoria en el Model de Maduresa en Gestió Documental per la 

Transparència i sobre altres possibles espais de col·laboració. Les converses 

continuaran el 2018. 
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