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Editorial

De congrés a congrés
Efectivament, ens trobem ja al mes de desembre de 2014,
encara amb el bon regust del Congrés Internacional de Girona,
on molts ens vàrem poder trobar i parlar de l’actualitat dels
arxius i la gestió de documents a Catalunya i arreu. Aquest
congrés ha estat, sens dubte, un èxit reconegut per molts
dels professionals que hi van poder assistir, i fins i tot pel
flamant nou president de l’ICA, el Sr. David Fricker, director
dels Arxius Nacionals d’Austràlia, autor a la vegada d’un article
per al nostre butlletí. Li desitgem molta fortuna en un període
de canvi en la professió que, pel que hem vist en les seves
paraules i projectes, vol liderar amb empenta. Potser una de
les conclusions d’aquest congrés va ser precisament la presa
de consciència sobre una aposta més consistent a favor de
la gestió de documents i la preservació digital, sense que per
això es perdi de vista el servei cultural i cívic que els arxius
realitzen en la seva activitat diària. Però una cosa és el ciutadà,
i l’altra el professional. I no podem deixar-nos emportar per la
presumpta il·lusió innovadora de projectes de crowdsourcing
o voluntariats benintencionats. El col·lectiu professional va
poder observar a Girona que alguna cosa lentament canvia,
que aquesta cosa és la professió, i que la via digital serà la que
acabarà provocant, sí o sí, aquesta nova manera d’entendre les
coses. I si no prenem consciència d’aquest canvi, aleshores la
temptació d’externalitzar excessivament el treball professional
als ciutadans el que en realitat provocarà, serà una precarització
professional que no ens interessa en absolut. No podem

admetre, en pro d’un presumpte apoderament ciutadà d’allò
públic que ofereixen els arxius, una progressiva precarització
laboral dels nostres professionals. Si ja ho fan els ciutadans,
per a què necessitem mediadors? Aquest aspecte també ha de
ser considerat en totes les reflexions que fem sobre el nostre
estatus professional i sobre la nostra evolució futura.
En aquest sentit, el proper Congrés d’Arxius de Catalunya, que
tindrà lloc a la ciutat de Lleida els dies 28, 29 i 30 de maig, pretén
ser una plataforma d’impuls de les noves (o potser no tant
noves) preocupacions, com són les lligades indefectiblement a
la preservació digital. Afrontar aquesta problemàtica des d’una
perspectiva humanística i social és a totes llum incomplet, de la
mateixa manera que és incomplet un plantejament estrictament
tecnològic. El congrés que proposem pretrendrà connectar
tant l’apropament teòric com el muscle tecnològic necessari,
convocant a tots els professionals arxivers que vulguin fer un
pas endavant en la seva professió, convocant a les empreses
del sector que ofereixen servei i producte en la preservació
de grans volums d’informació a curt, mitjà i llarg termini, i en
darrera instància, conscienciant les polítiques públiques de la
necessitat d’afrontar aquest repte conjuntament i obrir noves
vies de negoci i de capacitació professional. La intenció de
l’Associació durant tot el 2015 serà dinamitzar la preservació
digital vinculada als nostres professionals, bo i atenent que la
capacitat de gestionar contextos i de preservar l’autenticitat i
la fiabilitat a llarg termini no forma part de la missió de gaires
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que el que havíem tingut fins
altres professionals. El ConFotografia: Almudena García - Agest, Servicios Documentales S.C.
ara. Pensem que el resultat
grés ja ha rebut el suport
ha estat esplèndid, amb un
de l’Ajuntament de Lleida
esforç constant per a tractar
i de la Diputació de Lleida,
temes ben diversos i per a
i volem continuar sumant
estimular un seguiment més
suports tant de l’àmbit públic
compromès de l’evolució
com del privat. Volem que
de la nostra professió i dels
aquest congrés sigui un
productes de la seva posada
espai de vincle i connexió
en pràctica a Catalunya.
entre totes les aptituds i
Des d’aquesta editorial
iniciatives existents, volem
volem felicitar sincerament
que hi participi el màxim
a tot l’equip que ha estat
de gent posible i volem
escoltar els experts més rellevants. En aquest sentit, el comitè treballant en el butlletí d’enguany, que ens ha portat del 110
científic ha estat treballant els darrers cinc mesos, amb plena al 120, i que ja té al taller els propers números del 2015. Irene
independència, per a preparar una proposta exhaustiva, Brugués, Montserrat Flores, Olga Garcia, Arnau Guardiola,
transversal i projectada cap al futur. En les properes setmanes Santi Lopera, Gerard Mercadé, Mònica Sesma i Jonàs Suàrez,
començarem a saber-ne aspectes amb més detall i us animem gràcies!!
a anar-los seguint amb interès; de ben segur que us estimularan La darrera felicitació és per a tots els socis i sòcies de l’AAC
que han mantingut o que han renovat la seva confiança en les
a posar una creu ben marcada en aquelles dates.
L’any 2015 serà intens, com ho ha estat el 2014. Repasseu accions i iniciatives que hem dut a terme durant tot aquest any.
els butlletins que de manera impecablement puntual han anat El vostre alè és el nostre estímul. Moltes gràcies i, sobretot, no
sortint cada mes. Era una aposta arriscada de l’actual Junta la deixeu de gaudir d’unes molt bones festes de Nadal i de cap
d’oferir un punt de reflexió i notícia mensual, molt més immediat d’any. Us les mereixeu més que ningú!

El vocal informa

“A 100 amb la DUA!”
Mònica Sesma / Olga Tàpias

Com ja hem explicat en més d’una ocasió,
el 2010 el Consell Internacional d’Arxius
(ICA) va aprovar la Declaració Universal
sobre els Arxius (DUA). Des del minut
zero l’Associació d’Arxivers-Gestors de
Documents ha estat implicada en la seva
redacció i present en la seva aprovació, i
s’hi va adherir el gener del 2012. La DUA
transmet un missatge aclaridor sobre el
paper dels arxius i els arxivers-gestors de
documents en la societat on vivim, i és un
bon conjunt d’arguments per continuar
promovent de manera activa la nostra
activitat professional.
L’AAC-GD, com a impulsora de la
Declaració, també vol continuar afavorint
les adhesions a fi que els valors dels
arxius arribin a qualsevol racó del territori.

Per aquest motiu, l’octubre del 2013 es
va posar en marxa una nova secció de
la pàgina web, Espai DUA. Una secció on
tothom qui ho vulgui pot conèixer amb
més profunditat la DUA i on es posa a
disposició del lector el Kit DUA, un conjunt
de documents que pretenen servir de
model i referència en la redacció de les
adhesions de les nostres institucions,
a més de la DUA traduïda al català i els
informes d’adhesió de la Diputació de
Girona i del Parlament de Catalunya.
Amb aquesta primera iniciativa, el nombre
d’adhesions va anar creixent, fins a arribar
a vint-i-set, però el juny del 2014 va patir
una aturada. Per això, des de l’AAC-GD es
va pensar que era el moment de tornar a
engegar una campanya per a promoure
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la DUA i aquesta vegada no tan sols a
escala institucional, sinó també en l’àmbit
individual. La nova campanya, amb el títol
“A 100 amb la DUA!” vol arribar a les cent
adhesions institucionals, tant privades
com públiques, a més de donar a conèixer
el registre de l’ICA per a les adhesions
individuals, fins ara no gaire conegut.
Amb aquest objectiu s’ha creat en el web
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un espai específic, amb el mateix nom
que la campanya, i relacionat amb l’Espai
DUA. Hi trobareu totes les explicacions
i els enllaços necessaris per a redactar
els informes que avalin les propostes
d’adhesió a les vostres empreses i
institucions, i per a registrar-vos-hi
individualment.
Si les vostres administracions ja han

iniciat els tràmits d’adhesió us agrairiem
que ho comuniqueu a l’AAC-GD per poder
fer una mica de balanç de la situació.
Som conscients que aquesta mena de
procediments requereixen el seu temps. I,
sobretot, no dubteu a animar els vostres
companys i col·laboradors, arxivers o no,
a adherir-se al registre individual de l’ICA.
Recordeu... A 100 amb la DUA!

12-11-2013 Ajuntament de Castellcir
18-11-2013 Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès
20-11-2013 Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat
26-11-2013 Ajuntament de Matadepera
28-11-2013 Ajuntament de Santa Perpètua
de la Mogoda
20-12-2013 Servei d’Arxius de la Federació
Catalana de Monges Benedictines
27-01-2014 Ajuntament de Banyoles
27-01-2014 Ajuntament de Torelló
25-02-2014 Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre

25-03-2014 Ajuntament de Cambrils
26-03-2014 Consell Comarcal de l’Alt Camp
24-04-2014 Ajuntament de Vilabella
15-05-2014 Ajuntament de Puigpelat
16-06-2014 Ajuntament de Salt
19-06-2014 Ajuntament de La Riba
29-09-2014 Oficina Antifrau de Catalunya
06-10-2014 Ajuntament d’Aiguamúrcia
07-10-2014 Empresa Aradoc
10-10-2014 Escola Pia de Catalunya
13-10-2014 Ajuntament de Girona
19-11.2014 Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

Adhesions institucionals a la DUA
20-01-2012 Associació d’Arxivers - Gestors
de Documents de Catalunya
18-06-2013 Diputació de Girona
17-07-2013 Parlament de Catalunya
19-07-2013 Ajuntament de Cadaqués
26-07-2013 Ajuntament de Camprodon
02-09-2013 Ajuntament de Roses
26-09-2013 Diputació de Barcelona
27-10-2013 Ajuntament de Sabadell
28-10-2013 Ajuntament de Caldes d’Estrac
29-10-2013 Ajuntament de Bigues i Riells
29-10-2013 Ajuntament de Manlleu
04-11-2013 Ajuntament d’Argentona
07-11-2013 Ajuntament de Tàrrega

Destaquem

Visita guiada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
Núria Canyelles Vilar

En la visita guiada organitzada per l’AACGD a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la dotzena d’assistents vam ser rebuts amb
molta amabilitat i amb bona disponibilitat envers les nostres demandes. Des
d’aquí els reitero el nostre agraïment, ja
expressat in situ verbalment.
Ens va rebre el sotsdirector de l’Arxiu, el
Sr. Albert Torra, i al llarg de la visita ens va
acompanyar el Sr. Joaquín García, tècnic
del cos facultatiu d’arxivers, qui de manera col·loquial es fa anomenar Quino.
Vam iniciar la visita al voltant de la maqueta i els plànols de la seu actual, un
edifici construït en terrenys cedits per
l’Ajuntament de Barcelona i que s’engloba en l’eix de grans equipaments culturals fets al voltant de 1992, com l’Auditori
i el Teatre Nacional.
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Fotografies: Pepi Martínez

Primer vam poder escoltar un breu repàs
de la història de l’Arxiu i dels seus fons,
resum que no esmento aquí atès que el
lector pot consultar la informació que hi
ha publicada respecte d’aixó tant en paper com a internet.1
La sessió va ser molt oberta, de manera
que es va anar adaptant als nostres interessos; les preguntes van ser molt ben
rebudes i en tot moment se’ns va permetre comentar qualsevol qüestió.
A continuació vam passar per la sala
de consulta, àmplia i còmoda, on es va
parlar de l’accés i de com funciona. Ac-

tualment ja no és necessari cap carnet
específic, només cal presentar el DNI, i el
primer dia que s’hi accedeix es facilita el
que serà el codi d’identificació que servirà per a fer les gestions amb l’Arxiu. A sala
encara es poden consultar els vells índex
i fitxes, però la comanda es fa a través
d’un ordinador i en pocs minuts es reben
a taula els lligalls sol·licitats... Si és que
no han estats digitalitzats! La consulta
dels documents originals és molt restringida per tal de salvaguardar-los.
Si bé en un primer moment no estava previst l’accés als dipòsits, la nostra petició
i, sobretot, la bona predisposició del sotsdirector, ho van fer possible. Dóna gust
entrar en espais pensats des d’un primer
moment per a dipòsits documentals, fets
a la mida d’unes necessitats conegudes i
analitzades. No entraré a descriure’ls, només comentaré un detall que a tots ens
va semblar molt adequat: els sostres són
baixos i estan arran de les prestatgeries,
que tenen l’alçada màxima d’un braç estirat per no haver d’emprar l’escala. Com
que és un arxiu eminentment històric,

amb poques previsions d’ingressos ordinaris, els armaris són fixos, la qual cosa
en millora la ventilació. I és precisament
entremig d’aquests armaris carregats de
la història medieval catalana que se’m va
fer evident que estava en un “Archivo del
Ministerio de Cultura”, quan vaig llegir-hi
la retolació de “Real Cancillería. Registros
n-n”.
Vam acabar la visita al voltant d’una taula
i un projector, on se’ns va mostrar el programa PARES, des del qual es pot accedir
a la documentació via internet. En veure
un document escollit a l’atzar, vam entendre de cop el perquè de la insistència
a comentar que la consulta digital a la
sala val la pena, atès que no hi ha marca
d’aigua... Entreu-hi i ho entendreu.
Les darreres preguntes sobre les relacions institucionals Conselleria-Ministeri,
el funcionament del Patronat del ACA
(reunit només el dia de la seva creació
el 2006) o per què no s’hi inclogué representació de Nàpols i Sardenya, són respostes que sobrepassen la voluntat dels
arxivers, tècnics dels documents.

1. Per exemple: http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/
col-leccio-textos-1/138-textos-03-l-arxiu-de-la-corona-d-arago-un-nou-perfil-pera-l-arxiu-reial-de-barcelona-1/file o http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/ca/
areas-cultura/archivos/mc/archivos/aca/portada.html
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Presentació del catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona
Arxiu Municipal de Barcelona

Imatge de la pàgina principal del catàleg en
línia de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona

L’Arxiu Municipal de Barcelona presenta el seu catàleg disponible en línia a
través del seu web. Després de més
de quatre anys de treball, es posen a
l’abast de la ciutadania documents que
van des dels llibres de privilegis de la
ciutat de Barcelona del segle XI fins als
cartells de les festes de Santa Eulàlia i la
Mercè del segle XXI.
També destaquen, per exemple, les
primeres imatges fotogràfiques realitzades a Barcelona (daguerreotips); els
plànols fets per Martorell entre 1927
i 1964, en què es detalla tota la planimetria de la ciutat; les fotografies de la
Festa Major de Gràcia o els expedients
d’obra privada de l’Antic Municipi de
Sarrià. Properament també es podran
consultar els Llibres d’actes dels Antics
Municipis del Pla.

Actualment, al catàleg en línia disposa
de prop de 300.000 registres, un 14%
dels quals contenen imatges associades. L’usuari pot consultar 336 fons,
31.724 fotografies, 23.886 documents
visuals i 6.769 documents cartogràfics.
Aquest projecte, complex i innovador,
ha comportat, d’una banda, la inclusió
d’una sèrie de nous procediments, com
el Pla de digitalització del Sistema Municipal d’Arxius, en què es recullen els
projectes de digitalització dels centres, i la redacció del Protocol de digitalització retrospectiva, que ha servit
per a homogeneïtzar els procediments
Retrat de dona, 1842-60. E.jacobs, N.o.
Daguerreotip encapsat. Arxiu Fotogràfic de
Barcelona

i l’execució dels projectes de digitalització i d’altra banda, ha implicat renovar la tecnologia amb l’adquisició d’un
repositori físic segur de 12 TB de capacitat inicial, però amb capacitat de creixement il·limitada, seguretat d’accés i
garanties de conservació i preservació
de les imatges digitals (HCP, Hitachi
Content Platform). Així mateix, s’ha
fet un canvi de versió del programari
de gestió d’arxius; s’ha creat una eina
que permet la ingesta automatitzada
dels actius digitals al repositori segur, i
finalment s’ha dissenyat un OPAC (Online Public Acces Catalog) que permet
fer cerques i recuperar les descripcions
i les imatges dels diferents centres del
Sistema Municipal d’Arxius de manera
fàcil i amigable.
La finalitat d’aquest projecte, amb vista als interessos dels usuaris (investigadors, professionals, ciutadans...), és
sens dubte el fet de facilitar la cerca de
la documentació a partir de les imatges i les seves metadades. Igualment,
també ha permès desviar algunes consultes habituals, com per exemple, les
dirigides als llibres de Registre Civil,
cap al nou catàleg en línia, cosa que ha
alliberat les sales de consulta d’aquest
tipus de cerques.
El catàleg en línia permet fer cerques
simples en tots els camps de la descripció o cerques avançades, en què es pot
delimitar el centre i el fons en el qual
es vol fer la cerca. Compta també amb
filtres per a dates, tipus de document,
autors i descriptors. El cercador permet
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destriar entre registres amb objectes digitals o sense objectes digitals. Destaca
també l’agrupació dels resultats d’una
cerca per facetes, ja sigui centre, matèries o data, entre altres.
A la pàgina principal de l’OPAC s’ofereixen una sèrie de cerques predeterminades per a llocs i persones. També hi ha
a la vista de l’usuari els registres més
consultats i les darreres descripcions

afegides al catàleg.
A través d’aquest nou instrument, es
pot oferir l’accés digital a una part representativa dels fons custodiats a
l’Arxiu Municipal de Barcelona, tenint
en compte que darrerament el ritme de
la digitalització dels fons i col·leccions
s’ha anat incrementant gràcies, també,
a les eines abans esmentades i a l’impuls que s’ha donat a la descripció com
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a element essencial del procés de digitalització.
Aquest projecte s’emmarca en les polítiques de reutilització i transparència
de la informació i la documentació de
l’Ajuntament de Barcelona, i l’aposta decidida de l’Arxiu Municipal de Barcelona
per a facilitar l’accés dels ciutadans al
patrimoni documental de la ciutat, les
24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

La política de gestió documental de la Diputació de Barcelona
Fina Solà Gasset

La Diputació de Barcelona, com totes
les organitzacions, ha d’adaptar-se a les
noves necessitats i sobretot en aquests
moments en què cal tenir la capacitat
d’organització de la informació totalment
integrada en la gestió administrativa pròpia. En el moment en què entrem en un
entorn d’administració amb tramitacions
electròniques, l’organització documental, que fins al moment estava interioritzada en el procediment administratiu
i que les diverses normes reguladores
obligaven a complir, ha de disposar d’una
política corporativa de gestió documental, per tal de garantir-ne l’autenticitat, la
integritat, la conservació i l’accés.
A la vista de l’interès creixent que s’ha
despertat en la institució quant a la millora en la gestió dels documents i als beneficis que en sorgeixen, el 14 de juliol de
2014 la corporació ha aprovat la Política
de gestió documental de la Diputació de
Barcelona (en endavant PGDDB), publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el 4 d’agost de 2014 (http://
bop.diba.cat/), per tal de garantir el compliment de les competències de la Corporació i la legislació vigent: Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Llei 10/2001,
de 13 de juliol d’arxius i documents,
quant a les exigències de conservació
documental previstes; Llei 37/2007, de
16 de novembre, sobre reutilització de
la informació del sector públic, i Reial
Decret 4/2010, de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat
en l’àmbit de l’Administració electrònica.
Aquest Reial Decret, en l’article 21.1.b),
descriu la necessitat de definir una po-

lítica de gestió de documents en relació
amb el tractament, formació i gestió dels
documents i dels expedients electrònics,
com a condicions per a la recuperació i
conservació d’aquests documents. És
una manera d’assegurar l’accés als documents elaborats per la corporació durant
el segles XIX i XX i també el segle XXI.
L’elaboració d’aquesta política ha deixat
palesa la incidència que l’arxiu ha de tenir
en tots els àmbits que concerneixen els
documents, ja que es basa en la consideració que els arxius no són solament el
lloc on es custodien els documents com
a fonts primàries i primordials d’informació per a preservar la memòria històrica
de les institucions, sinó que també són la
base que ha de fer possible un sistema
de gestió de documents i de la informació

de les administracions públiques.
L’interès de la corporació a promoure la
modernització dels seus processos de
gestió, a través de l’adopció del document i l’expedient electrònic com a eines
centrals del seu model d’administració,
fa que sigui necessari definir, elaborar i
aplicar amb rigor els instruments arxivístics. La PGDDB enumera els instruments
arxivístics que hem considerat necessaris i aporta orientacions i directrius per a
la gestió dels documents en un context
de legalitat, responsabilitat, multidisciplinarietat, seguretat, transparència,
perdurabilitat i accessibilitat. També
defineix l’àmbit d’aplicació, els elements bàsics de la gestió documental,
el desenvolupament i els principis i criteris corporatius, els elements de control

7 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

i seguretat i les responsabilitats que en
sorgeixen. Aquesta política és d’aplicació
exclusivament a la Diputació de Barcelona i afecta la totalitat del personal al seu
servei.
La PGDDB promou el compromís d’elaboració i aprovació de documents amb
directrius sobre gestió documental a la
corporació, que donen pautes de quin
és el format preferible dels expedients
de nova creació, quin és el mètode de
classificació, quines són les tipologies documentals corporatives, com cal
integrar els documents generats per
tercers i rebuts en suport tradicional,
així com les especificitats en l’àmbit

electrònic, i fa èmfasi en la identificació dels documents i el model de descripció i metadades que cal seguir i en
la seva avaluació.
La finalitat principal de la política és poder assegurar que els documents que
es gestionen a la corporació són autèntics, fiables i íntegres; que són el resultat de la realització d’una activitat, i que
tots els documents de caràcter administratiu, tècnic o econòmic pertanyen a
un expedient i s’han classificat d’acord
amb el quadre de classificació de documents corporatius. Per tant, els repositoris de documents i expedients electrònics han de ser estructurats a partir del
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quadre de classificació integrat, per tal
de garantir la incorporació i integració
correctes amb els instruments arxivístics aprovats.
Aquesta política, que podeu trobar a la
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/
serveis-de-la-seu/gestio-documental/
default.asp), ha estat elaborada des de
la Secretaria General, de la qual depèn
l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Subdirecció de Modernització
Corporativa i Publicacions Oficials.

Crònica del curs 6/2014 de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.
Sí, molt bé, però com preservem?
Núria Palomar

Els passats mesos de setembre i octubre,
de la mà d’en Raül Rabionet i d’en Raimon
Nualart, vam poder fer una passejada pel
món de la preservació digital, passant
pels camins normatius i metodològics i
per les plataformes tecnològiques que hi
donen solució.
El repàs del marc legal i de la normativa
tècnica ens va portar a entendre l’evolució que ha sofert aquesta matèria i com
les normes hi han anat donant resposta,
de manera molt gradual i sovint ambigua,

Fotografies: Javi Díaz (MDA Archivos)

fins al punt de generar més dubtes que no
pas respostes.
Al llarg del curs se’ns plantejava el dubte de què cal preveure per a dissenyar i
aplicar polítiques de preservació digital
en una organització, ja sigui pública o
privada. Aquesta incògnita inicial es va
anar responent amb el desglossament
de dos elements: les característiques
que defineixen els documents d’arxiu
electrònics i els components d’un sistema de gestió documental. Així doncs,

van aparèixer conceptes com la disponibilitat, la intel·ligibilitat, la integritat
i l’autenticitat, entre altres, que alhora
ens portaven a altres àmbits de debat
més arxivístics o tecnològics, dels quals
us fem cinc cèntims:
• Les signatures electròniques caduquen.
Com en garantim l’autenticitat i la integritat, doncs?
• Què és millor, apostar per disposar d’un
repositori segur on conservar els documents electrònics o bé resegellar els do-
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cuments per a garantir la vigència de les
signatures?
• Sense un gestor documental, com gestionem l’obsolescència dels formats documentals? De quines eines disposem?
• Quin valor tenen les metadades en una
política de preservació digital?
• Què entenem per preservació proactiva
i com es vincula a les diferents fases del
tractament documental?
Més enllà d’aquestes preguntes, que es
van poder resoldre al llarg del curs, també era interessant veure exemples de solucions tecnològiques. Des del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya van
mostrar-nos la gamma d’eines que han
creat i que donen resposta als diferents
requeriments vinculats a l’administració electrònica i la gestió documental.

Així doncs, amb la identificació de les
principals necessitats i urgències en la
preservació digital del sector públic català, el CAOC disposa de les tecnologies
següents:
• S-PERDURA: servei de preservació i manteniment de les signatures electròniques.
• DESA’L: servei de gestió de documents
i expedients electrònics en fase de tramitació.
• iARXIU: servei d’arxiu i preservació digital, amb diferents mòduls per a la transferència, la gestió i la consulta de la documentació històrica.
Aquestes eines es complementen amb altres serveis de suport, com el Validador de
les signatures electròniques, el Segell de
temps, Signa com a eina per a signar documents electrònics, i altres plataformes
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específiques que es poden integrar entre
elles.
Evidentment, aquest ventall de recursos
que ofereix el Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya requereix que els
organismes que els utilitzin disposin dels
instruments bàsics de qualsevol sistema
de gestió documental: la política de gestió
documental, el quadre de classificació, el
vocabulari de metadades, les polítiques
d’accés, les polítiques de retenció, etc.
Al final d’aquesta passejada arxivística i
després d’analitzar tots els elements que
hem anat citant, ens vénen noves incògnites: quins són els propers reptes de la
preservació digital? Quins són els plans
de futur per als organismes rectors del
SAC? Potser al Congrés de Lleida en treure’m l’entrellat.

II Jornada Open Goverment a Terrassa
Arxiu Municipal de Terrassa

El dia 16 de novembre es va celebrar a
Terrassa la segona edició de la Jornada
Open Goverment, en la qual va ser convidat a participar Vicenç Ruiz Gómez, vicepresident de l’AAC-GD, en representació
de la nostra professió.
A la Jornades es van inscriure 180 persones i hi van participar catorze ponents,
tant del sector públic com del privat.
En la primera Jornada de Govern Obert de
l’any 2013, es va parlar de dades obertes, de com es poden plantejar els portals de transparència i de govern obert,
i de com es poden presentar les dades
i la informació. En aquest sentit, es van
poder veure experiències interessants
d’altres municipis i administracions.

Fotografies: Ajuntament de Terrassa

La Jornada d’enguany va apostar per
tractar l’àmbit de la participació, com
s’ha d’incentivar la col·laboració ciutadana, com es pot avançar en la coproducció i com es pot implicar la ciutadania
en la presa de decisions públiques i en la
corresponsabilitat.
La II Jornada també va dedicar una de
les ponències principals a conèixer l’impacte de la Llei de transparència a l’Administració pública, presentada pel professor de Dret Administratiu de la UOC
Agustí Cerrilllo.

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents va estar representada pel seu
vicepresident, que va intervenir en la
taula rodona, amb la ponència titulada
“Més enllà de l’open data: oportunitats
del Big Data” a les administracions públiques, en la qual va posar èmfasi en la
importància d’organitzar la informació
amb criteris de gestió documental i en
els valors que la nostra professió aporta en el tractament de la documentació
i la informació.

Podeu veure la intervenció de Vicenç Ruiz i el vídeo de la Jornada a http://ogovday.
terrassa.cat/
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Girona 2014

David Fricker

The Girona conference was a marvellous
experience, and by any measures a great success. There were over 900 registrations representing 90 nationalities
enjoying a program that re-engaged us
with the many pressing issues we face
while also opening up new ideas and
thinking with its theme of “Archives and
the Cultural Industries”. And the venue
was superb! Girona is a city blessed with
so many treasures and a welcoming and
friendly people.
Joan Boadas and The Municipal Archive
of Girona are to be especially congratulated for this achievement, a conference
that has been universally acclaimed as
truly “world class”.
And of course it was a special occasion for me, as I accepted the honour of
appointment as President of the ICA for
the next four years.
The ICA is an organisation with a proud
past and an exciting future. Our previous
President, Mr Martin Berendse, has left a
strong legacy. I am delighted to be assuming responsibility for an organisation
with a renewed constitution, stronger
governance and a vision and strategy
suited to the times.
Over the next four years we will continue
to build on these strengths, but also take
on new directions.
We will continue our programs that strengthen our professionalism – through education, training and resources. We will
also retain our commitment to solidarity,
ensuring that our members that are less
resourced can have more opportunities and assistance to develop the skills,
the methods and operating frameworks
required of a modern Archive. To ensure
that all of us are able to perform our critical role: to protect, preserve and make
accessible the records of humanity.
But now we must also look outward,
beyond our own archival community.

We have a strategic priority to position
archives as essential for good governance, administrative transparency and democratic accountability. We cannot accomplish by only convincing each other;
instead we have to reach out and enter
into other communities and networks.
We need to influence contemporary
thinking about governance and administration to ensure that laws, policies,
government structures and financial investment decisions take proper account
of the value and benefits of records management and archives.
As archivists we have a deep understanding of information. We understand its
vulnerabilities, its sensitivities and of
course its long term value.
We have a lot to offer to governments,
business and to the broader community as they wrestle with the issues of
the modern world and, if we do it right, I
know our contributions will be welcomed
and appreciated.
In terms of my own priorities for the development of ICA over the next four years, I have set myself the following goals:
• Strengthen all the regional Branches
of ICA, because it is through our network
of branches that our members gain professional intelligence, build professional
networks and contribute to the continued development and growth of the ICA
community;
• Strengthen the Sections to empower
them as the specialist centres of the ICA,
harnessing the rich array of talent that
exists across our network to lead our
thinking and develop solutions for Archives in the 21st century;
• Energise FAN to develop strategic
responses to the most pressing issues
confronting Archives and to exploit the
combined strengths of National Archivists in the areas of global advocacy and
productive partnerships;

• Build the ICA brand as an emblem of
excellence and leverage that brand to
generate revenue through ethical and
properly governed commercial partnerships;
• Uphold the highest standards of good
governance that reflects the values
and ethics of our profession; ensures
the resources of the ICA are effectively
applied for the benefit of our members;
and over time enhances the value of the
ICA brand.
These are exciting times for Archives,
Archivists and Records Managers. Every
day, right across the world we can see
how access to archival material is opening up new and innovative opportunities to enrich our societies, delivering
cultural and economic benefits. Governments are also recognising the importance of records and records management
as an underpinning of good governance,
integrity and accountability. I am enthusiastic about ICA’s potential to contribute to these important developments as
an essential and influential professional
organisation.
And I hope to be returning to Catalunya
very soon!
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Arxivers economicament rendibles, també
Joan Boadas

El Congrés en dades
Informació general

Contingut científic

Activitats vinculades

Organització i gestió

Inscripcions

922

Comitè científic: col·laboradors

3

Nacionalitats

90

Comitè local: membres

13

Estudiants

37

Dies de congrés

3

Presidents de sessió

39

Dies d’activitats vinculades

5

Intèrprets

22

Ponents principals

6

Intèrprets - Idiomes

4

Total de comunicants

255

Intèrprets - Sales

3

Àmbits tractats

9

Total de sales

12

Comunicacions rebudes

248

Comunicacions acceptades

136

Auriculars no retornats

16

Comunicacions presentades

135

Arxiu Municipal - CRDI

15

Pòsters presentats

9

Persones voluntàries

6
12

Personal

Comunicacions - Nacionalitats

37

Palau de Congressos

Pàgines de text generades (aprox.)

1.600

Personal de sala

18

Idiomes de les comunicacions

5

Equip de suport tècnic

19

Reunions sectorials de l’ICA

26

Tallers

12

Servei de càtering

30

Inscrits als tallers

364

Idiomes

6
20.398

Web i xarxes socials

Exposicions

9

Total de persones usuàries

Conferències

4

Total de pàgines visitades

151.835

Projeccions cicle de cinema

5

#ICAGirona2014 – Tuits (aprox.)

2.000

Publicacions

4

Institucions organitzadores

5

300

Institucions col·laboradores

3

#ICAGirona2014 – Contribuïdors
(aprox.)

Empreses patrocinadores

10

#ICAGirona2014 - Tuits/h

22

25

#ICAGirona2014 - Audiència

226.159

Comitè científic: membres

Valorar l’impacte que un congrés té sobre una ciutat és un tema especialment
complex perquè a un conjunt de dades
objectives, o almenys que determinats
organismes han intentat objectivar, cal
afegir-hi molts elements intangibles, sovint de naturalesa individual, que afecten
o poden afectar de manera molt diferent
les diferents persones que hi participen.
Comencem per allò objectiu. Les xifres
del quadre adjunt admeten poca contestació i donen una clara idea de l’interès
mundial que va suscitar la convocatòria
de Girona: gairebé un miler d’arxivers i
arxiveres de noranta països atrets per
una proposta que va interessar professionals de llocs tan allunyats de Catalunya com la Xina, la República de Corea,
Mèxic, el Brasil, Aràbia Saudita, Austràlia, Nova Zelanda, Armènia, Bangladesh,
Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Colòmbia, Congo, Etiòpia, Gàmbia, Geòrgia, Haití, l’Índia, l’Iran, el Japó,
Kenya, el Líban, Malàisia, el Perú, el Se-

negal, Singapur, Tailàndia, el Vietnam o
Zimbabwe. I naturalment desenes de
països del bloc europeu i occidental.
Les xifres ens informen del nombre de
comunicacions presentades i acceptades, de les més de 1.600 pàgines de
continguts científics generades a partir
de la generositat dels nostres col·legues amb voluntat de compartir coneixement. I de manera freda ens parlen de
sis ponents, però els que érem allí tenim la fortuna de valorar-ne l’aportació.
Deixeu-nos que n’esmentem només el
primer i l’últim: Joan Roca i Jordi Savall.
Constatar com, en persones que en les
seves disciplines han assolit l’excel·
lència, l’arxiu, en els diferents vessants
del concepte, ha estat i és un element
clau del seu procés creatiu va ser estimulant i ens va fer sentir amb orgull la
nostra professió.
Més xifres encara. Hotels plens, amb
una ocupació del 100%. L’Spain Convention Bureau, organisme dedicat a

fer estudis del segment del turisme de
negoci a l’Estat espanyol, acredita en el
seu darrer estudi publicat el 2012 que
en una ciutat de les característiques de
Girona la despesa mitjana per congressista és de 230 euros per dia. Multiplicant aquestes xifres per una mitjana de
cinc dies d’estada, l’impacte econòmic
directe del congrés Arxius i Indústries
Culturals a Girona ha estat entorn d’1
milió d’euros. I sens dubte, la descoberta de la ciutat per part dels congressistes tindrà un efecte multiplicador en
l’economia de la ciutat quan un nombre
important d’aquestes persones hi retornin amb familiars o amics (experiència
de la destinació, com s’anomena tècnicament en el sector).
Però, com dèiem a l’inici, el Congrés deixa un pòsit intangible, personal, íntim,
difícilment quantificable. Els arxivers i
les arxiveres de Girona hem estat capaços de treballar conjuntament per oferir
exposicions, conferències, projeccions
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Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera)

i publicacions al conjunt de la ciutadania. Els visitants, però també les gironines i els gironins, han tingut l’ocasió
de conèixer amb més profunditat el
seu patrimoni documental i nosaltres,
com a arxivers, hem tingut l’oportunitat
d’explicar quins són els fonaments de

la nostra professió i el paper que volem
tenir en un entorn tan extremadament
canviant com l’actual.
Per a nosaltres, sens dubte, ha estat un
privilegi poder organitzar aquest esdeveniment, com ho ha estat també constatar l’empenta, la vitalitat, l’ambició

professional i la solidaritat dels arxivers
i les arxiveres d’arreu del món. Aquesta
és la gran força del Consell Internacional d’Arxius (ICA) i aquest ha de ser un
dels motius principals per a contribuir
entre tots al seu desenvolupament permanent.

L’AAC-GD i el congrés Girona 2014. Breu ressenya
Vicenç Ruiz

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya va participar institucionalment en el congrés Girona 2014.
Arxius i Indústries Culturals com a col·laboradora i va disposar, per tant, d’un estand propi on vam poder trobar-nos amb
molts dels nostres associats i compartir
experiències amb col·legues internacionals. També vam aprofitar per a oferir un
marxandatge amb un cert punt de provocació que tingué força èxit i que ajudà a
oferir una visió més dinàmica dels arxius
i els arxivers.
La representació de membres de la Junta de l’AAC-GD com a ponents al congrés
Girona 2014 va estar en consonància
amb l’alt nombre de comunicacions catalanes que s’hi van presentar. Tenint
en compte els més de nou-cents inscrits d’una norantena de nacionalitats,
el protagonisme del sector arxivístic català no s’ha de veure com a mostra del
caire localista de l’abast del Congrés,
sinó, ben al contrari, com a exemple
que, tot i algunes debilitats i amenaces
que des de l’AAC-GD hem assenyalat repetidament, l’arxivística catalana manté una bona posició en l’escenari inter-

nacional gràcies a l’esforç continu de
millora i adaptació fet per la professió
durant els últims trenta anys.
Una millora i adaptació que, en el context
actual, no descuida el servei als usuaris
tradicionals i l’adapta a les noves tecnologies, però sobretot vol centrar-se en
el gran repte de transcendir l’àmbit de
l’Administració i de la cura i tractament
del patrimoni documental per a posicionar-se estratègicament en l’àmbit de la
gestió de la documentació i la informació
en qualsevol tipus d’organització.
Més enllà del discurs tècnic, però, per
trencar el sostre de vidre amb què de
vegades topem els arxivers, cal un discurs de caire més cívic, com el sostingut
amb la campanya d’adhesió a la DUA
que el president de l’AAC-GD, Joan Soler,
va presentar a la reunió del Comitè Executiu de la ICA-SPA, en què mostrà l’evolució que a Catalunya ha tingut el nombre d’institucions i individus que han
signat aquesta declaració, i en destacà
la substanciació pel Parlament el 17 de
juliol de 2013.
També cal perdre la por a plantejar, si és
precís, una major capacitat d’interlocu-

ció amb els agents encarregats de dissenyar la política industrial al nostre país,
per tal de fer evidents les possibilitats
de negoci i de valor afegit que l’arxivística i la gestió documental aporta per a la
millora de l’eficiència econòmica. L’escenari postpatrimonialista que el nostre
president defensà en la ponència “Arxius
i indústria: oportunitats i inversió real a
Catalunya”, mentre no hi hagi un canvi
d’adscripció orgànica i, sobretot, mentre
no hi hagi un nivell jeràrquic suficient
(una direcció general) i específic per al
nostre sector, ens obliga a haver de cercar altres socis dins de l’Administració i
fora a més a més de Cultura. L’impuls a la
creació de clústers industrials centrats
en preservació digital, gestió documental o disseminació del coneixement precisa la implicació d’altres departaments
i d’empreses que apostin clarament per
la innovació tecnològica. Allà on altres
professions poden mostrar-se desorientades o allà on només veuen caos virtual,
els arxivers, per la nostra expertesa, hi
podem aportar ordre i significat.
En aquesta mateixa línia, Jordi Serra,
vocal de Recerca, amb el prou explícit
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títol “An example of digital preservation
policies and learning programs as a new
business opportunity for consulting and
archivists”, posà de manifest les oportunitats laborals com a consultors o com a
coordinadors dins les organitzacions en
polítiques de preservació per a aquells
arxivers que apostin clarament per la
transició digital.
D’altra banda, Núria Batllem, vocal de Didàctica, presentà la ponència, “Didàctica

On line: sinèrgies de docents i arxivers
per posar en línia materials didàctics”,
juntament amb Enric Cobo i Arantxa Rovira. Afrontant un dels vessants tradicionals de la nostra disciplina, fer entendre
el valor del patrimoni documental, des
del Departament de Cultura s’ha impulsat un projecte que vincula la Xarxa
d’Arxius Comarcals per tal de crear una
plataforma tecnològica de treball i difusió que permet homologar i presentar

propostes didàctiques de manera normalitzada. Aquest projecte està obert a
arxius i centres educatius que vulguin
incorporar materials a partir de requeriments de qualitat.
Finalment, Joan Soler, Dolors Visa, vocal
de relacions institucionals, i qui subscriu
van presidir tres sessions englobades
dins dels eixos temàtics “Arxius i portals
web” i “Grans repositoris i preservació de
l’autenticitat en el núvol”.

De l’arxiu a l’arxiver

Susanna Muriel Ortiz
Arxivera especialitzada en col·leccions fotogràfiques
No recordo quan va començar la meva
fascinació per les capses, llaunes i pots
de tota mena, on classificava i ordenava
tot allò que arribava a les meves mans i
no volia perdre. D’aquella etapa guardo
un munt de caixes amb els primers dibuixos, cromos, cartes d’amor i moltes
fotografies fetes per qui un dia vaig estimar. La classificació i ordenació dels
documents venien ja en el lot!
Al món dels arxius em vaig introduir amb
l’arqueologia, com molts amics d’aquest
col·lectiu! Acabada la llicenciatura d’Arqueologia per la UB, després d’un postgrau en Tècniques Editorials, el doctorat,
una tesina i un interès irrefrenable per la
investigació, vaig començar a treballar
en museus, biblioteques i editorials, i
així, en un vertigen de coneixement, vaig

començar els estudis d’Arxivística. Alhora, m’introduïa en el món de la fotografia,
amb cursos i tallers en diverses entitats
fotogràfiques. També vaig realitzar dos
catàlegs: un dels materials procedents
de les excavacions arqueològiques a
la Penya del Moro (Sant Just Desvern,
2002), i un altre sobre una col·lecció privada de ceràmica grega a Sarrià (Palma
de Mallorca, 2003).
Mentre estudiava, vaig treballar a l’Arxiu
Militar de la Caserna del Bruc, on vaig començar l’ordenació dels expedients de la
celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, així com a l’Arxiu de Governació
i Administracions Públiques, on treballàvem amb el fons de fotografies procedent del Gabinet de Relacions Externes
i Protocol. No obstant això, buscava un

lloc on arqueologia, arxius i fotografia es
poguessin fusionar.
Els amics del Centro Andaluz de Arqueologia Ibérica i l’Alfred Mauri em van ajudar
a implicar-me en el projecte Archives of
European Archeology, amb un conveni
entre l’ESAGED, la Universitat de Jaén i
l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Es tractava de participar
en la fase IV del projecte per a identificar
i descriure la col·lecció de fotografies
d’arqueologia de l’AFCEC. Així va ser com
des del 2007 i fins al 2011 vaig estar
lligada a aquest arxiu fotogràfic, primer
com a investigadora i posteriorment com
a arxivera contractada. Feia la investigació totes les tardes, després d’una jornada laboral al Laboratori de Difracció de
Raigs X dels Centres Científics i Tecnolò-
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gics de la UB, on vaig aprendre moltíssima ciència amb l’Elisenda Seguí, la Pilar
Rubio i la Lourdes Berdie, i un sense fi
d’investigadors que em comentaven dia
a dia els resultats de les seves anàlisis.
Va ser una de les etapes que recordo amb
més felicitat.
Un dia em va arribar l’oportunitat de
canviar de tren: presentar-me per a un
projecte molt ambiciós a un arxiu que
coneixia molt bé, l’AFCEC! El projecte consistia a organitzar tots els fons i col·leccions fotogràfics, alhora que se’n feia la
descripció per a la publicació de la guia
(2011). També hi havia inclosa la realització del trasllat dels fons als nous dipòsits. Així que vaig deixar la feina al laboratori i vaig caminar cap al carrer Paradís de
Barcelona. Era un macroprojecte que implicava revisar més de 400.000 imatges
en tots els suports i formats, aplicar els
principis d’arxivística, agrupar fons i col·
leccions dispersos i, sobretot, identificar
autories que fins a aquell moment estaven als llimbs dels “autors desconeguts”.
Aquesta ha estat una de les experiències professionals que més m’ha marcat,
una gran escola, gràcies a un equip de
col·laboradors que em va ajudar en tot el
procés. En primer lloc, en Ramon Planes,
de la Secció de Projectes i Protecció del
Patrimoni Documental del Departament
de Cultura de la Generalitat, va empènyer
el projecte fins al final, fins i tot quan el
CEC ja tentinejava. Però en l’equip hi van
haver moltes persones que em van ajudar en tot moment, com en Jordi Serchs i
la Montse Rodríguez de l’AFB, l’Imma Navarro i l’Íngrid Gómez de l’ANC, i sobretot,
la Rosa Pepa Figueres i el Ton Abel, que
havien portat de manera excepcional la
gestió de l’arxiu amb un grup de voluntaris, excel·lents coneixedors del territori, i
el Jaume Enric Zamora, amb qui vam començar un estudi en curs sobre l’arqueòleg del CEC Pelegrí Casades i Gramatxes.
En aquella època vam formar, gràcies a
la iniciativa de la Silvia Dahl de l’Arxiu Fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona,
un extraordinari grup multidisciplinari
per treballar la descripció de la categoria
“fotografia” al programari Museumplus,
grup amb què continuem treballant i
aprenent de capacitats compartides.
I així arribem a l’any 2011, quan em vaig
fer autònoma, amb l’elaboració d’infinitat
de projectes i la simultaneïtat de feines.
Molts projectes han quedat a la safata,
amb el que això suposa d’aprenentatge.
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Organitzant l’arxiu familiar, octubre de 2014.
Fotografia Ricard Martínez

Però d’altres han reeixit, com l’Informe
de l’enquesta dels documents fotogràfics dels arxius municipals de districte
de Barcelona, amb la Núria Bosom i la
Direcció del Sistema Municipal d’Arxius,
un treball per a descobrir molts fons fotogràfics en procés d’estudi i custodiats
als arxius de districte de la nostra ciutat.
Amb la col·laboració d’en Germà Iturrate,
cap de l’Arxiu Municipal del Districte de
les Corts, hem començat el tractament
arxivístic dels seus fons fotogràfics, un
projecte ple de satisfaccions que continua! Alhora, des del 2011 he coordinat el
projecte de fotoconnexió “El Daguerre de
Sants. Memòria d’un barri”, del qual acabem de publicar un llibre amb l’AFB.
També he creat, amb tres professionals
més de l’Associació, el taller “Fotos en
conserva”, que hem impartit a diversos
centres culturals. Sempre m’ha agradat
molt la docència, i he intentat omplir
aquesta part impartint tallers i cursos
sobre la gestió arxivística de les col·leccions fotogràfiques, com els impartits a
la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones de Barcelona, a la Universitat
Pompeu Fabra, a l’Institut d’Estudis Penedesencs, i en diversos centres cívics.
En aquesta línia, i amb la col·laboració
d’en Ricard Martínez, especialista en refotografia, hem creat el taller “Del record

a la mirada”, en què ensenyem a organitzar els arxius familiars, alhora que proposem fer la primera refotografia. Acabem
d’impartir una nova edició d’aquest taller
a l’Espai de Fotografia F. Català Roca de
Golferichs Centre Cívic.
Actualment estic treballant a l’Arxiu Nacional de Catalunya en el projecte Europeana Photography amb el fons Bert i
Claret, i alhora treballo en l’organització
d’unes col·leccions privades. A més, estic immersa en Pompeies Fotogràfiques,
un projecte personal amb Oscar Ciutat,
sobre els arxius dels estudis fotogràfics.
Durant tot aquest temps, la meva especialització en l’àmbit dels arxius fotogràfics
és deutora de grans professionals,com
l’Àngel Fuentes de Cia, la Merxe Fernández, la Silvia Domènech, la Rosina Herrera, el David Iglesias, el Sergi Centelles, el
Juan Naranjo, la Natasha Christia i molts
més que han compartit els seus coneixements en tallers, cursos i tertúlies que
han enriquit el meu bagatge.
La pràctica professional com a arxivera
especialitzada en col·leccions fotogràfiques dins el règim dels autònoms no
va ser una elecció, sinó una imposició de
moltes de les institucions per les quals
he treballat; no obstant això, després
d’un temps aprens a viure com a nòmada, però no erràtica, dels arxius.
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La Junta informa

Sessió 8/2014
• Explicació de l’estat de les despeses a
setembre de 2014 i relació de les previstes
fins al final d’any
• Exposició de les accions dutes a terme
per l’AAC-GD en relació amb la Llei de transparència tramitada pel Parlament de Catalunya
• Explicació de la campanya de promoció
de la Declaració Universal dels Arxius (DUA)
• Exposició de l’estat dels actes programats
i duts a terme per la Vocalia d’Activitats
• Explicació de l’estat dels projectes de les
vocalies de Recerca i Treball
• Exposició de les accions dutes a terme
per la Vocalia de Didàctica
• Valoració de l’acceptació dels productes
de marxandatge creats per l’AAC-GD, ve-

nuts en el marc del Congrés de Girona
• Explicació de l’estat d’execució dels projectes duts a terme per les vocalies de Difusió i Comunicació
• Exposició de l’estat de les publicacions
editades per l’AAC-GD
Moviments de socis
Altes: 6, Baixes: 0, Canvis de condició: 0
Sessió 9/2014
• Explicació de l’estat de les despeses a octubre de 2014 i exposició de les previstes
fins al final d’any
• Exposició de les accions dutes a terme
per l’AAC-GD en relació amb la Llei de transparència tramitada pel Parlament de Catalunya

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
Presidència
Joan Soler Jiménez
president@arxivers.com
Vicepresidència
Vicenç Ruiz Gómez
vicepresident@arxivers.com
Secretaria
Josep Ribas Solà
secretaria@arxivers.com
Tresoreria
Marta Munuera Bermejo
tresoreria@arxivers.com
Vocalia de Relacions Institucionals
Dolors Visa Oró
relacionsinstitucionals@arxivers.com
Vocalia de Treball
Sara Folch de la Fuente
treball@arxivers.com
Vocalia de Serveis
Juanjo Vas Rafael
serveis@arxivers.com

HORARI D’ATENCIÓ
Vocalia d’Activitats
Betlem Martínez Raduà
activitats@arxivers.com
Vocalia de Recerca
Jordi Serra Serra
recerca@arxivers.com
Vocalia de Difusió
Mònica Sesma Siuraneta
difusio@arxivers.com
Vocalia de Comunicació
Olga Tàpias Sánchez
comunicacio@arxivers.com
Vocalia de Didàctica
Núria Batllem Cabello
didactica@arxivers.com
Vocalia de Publicacions
Gerard Mercadé Pié
publicacions@arxivers.com
Vocalia de Formació
Carles Quevedo García
formacio@arxivers.com

Suport administratiu:
Maria Funés
Dilluns i dijous: de 15 a 19 h
Dimarts, dimecres i divendres:
de 9 a 15 h

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

• Explicació de l’estat de la campanya de
promoció de la Declaració Universal dels Arxius (DUA) i de les reunions institucionals
fetes
• Exposició de les accions dutes a terme en
relació amb el Congrés d’Arxivística de Catalunya de Lleida 2015
• Explicació de l’estat dels projectes de la
Vocalia de Didàctica
• Exposició de l’estat dels projectes de les
vocalies de Recerca i Treball
• Explicació del Pla de formació 2015 i de
l’estat de les publicacions
• Exposició del Pla de màrqueting de l’AACGD
Moviments de socis
Altes: 2, Baixes: 2, Canvis de condició: 0
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