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Aquest 14 de gener la premsa i també el BOE s’han fet ressò de 
l’adquisició per part del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya del fons de l’editora i escriptora Esther Tus-
quets i Guillén. Tota la premsa ha resseguit paraula per paraula 
la nota de premsa enviada pel Departament de Cultura i no se 
n’ha fet cap altra reflexió que no hagi passat per la “bona” notí-
cia que ha significat aquesta adquisició per a la cultura catala-
na. Bé, més que adquisició, volem dir aquesta compra. Perquè 
el fons d’Esther Tusquets ha estat adquirit pel mòdic preu de 
366.065€ (sense que quedi clar a la documentació consulta-
ble al portal de la Contractació Pública de la Generalitat, a l’ex-
pedient CU-2013-968, si ha estat amb l’IVA inclòs o si s’ha fet 
amb exempció d’IVA). L’AAC-GD considera que aquesta compra 
ha estat una operació de mercantilització del patrimoni cultu-
ral poc edificant i errònia. No podem continuar posant preu als 
fons d’arxiu d’aquesta manera, emulant la manera de procedir 
del Ministeri de Cultura amb el fons de l’editora Carme Balcells, 
o el ja conegut cas del fons fotogràfic d’Agustí Centelles. Seguir 
posant preu als fons d’arxiu és entrar en una espiral perillosa.
I és que no podem continuar mercantilitzant els fons documen-
tals creant fons de classe business i fons de classe turista, en 
què només els de la primera classe perceben una remuneració 
i els altres no reben cap cosa que no passi per una gratificació 
moral o simbòlica. Què han de dir els arxivers municipals i co-
marcals als particulars, associacions, col·lectius, empreses 
petites i grans que des de fa anys s’adrecen, de manera gra-

tuïta, generosa, compromesa, als nostres centres d’arxiu per 
fer donació dels seus fons documentals amb una alta càrrega 
cívica i de respecte social? Quina cara posaran tots aquests 
ciutadans que han fet donacions davant de notícies com la del 
fons d’Esther Tusquets en què s’han valorat un total de 1.046 
documents amb una xifra tan alta? Perquè la xifra no és només 
alta, sinó que, atesa la duresa dels darrers anys en la disposició 
de pressupostos per a dur a terme la nostra professió amb certa 
decència, és francament indecent. Podem arribar a discutir si el 
preu de 350€ per document és un preu de mercat més o menys 
alt, però defugiríem el veritable problema. Realment, l’element 
central de la discussió és si hem d’entrar de manera perillosa en 
un joc d’oferta i demanda també per al patrimoni documental, 
sigui textual, fotogràfic o audiovisual, i si aquesta manera de fer 
es promociona directament des del Departament de Cultura. És 
aquest el missatge que el col·lectiu ha d’anar interioritzant per 
part de la política en matèria d’arxius de la Generalitat de Cata-
lunya? Per què se segueix una política que permet l’adquisició 
remunerada dels fons de les elits socials i en canvi només con-
sidera el “copet a l’espatlla” per als fons que no reben aquesta 
“etiqueta”? Qui determina quan un fons val diners i quan no? 
Cap a on anem? Per què una redistribució tan desigual dels exi-
gus pressupostos de Cultura?
Preocupa de primera mà que es defensi com una política priori-
tària del Departament de Cultura l’adquisició de fons d’editors 
per a la seva conservació, quan en cap moment se’n va fer cap 
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menció al Consell Nacional d’Arxius del mes d’octubre del 2013. 
En aquest sentit, cal recordar que les negociacions amb la fa-
mília d’Esther Tusquets es van iniciar el passat mes de juny i 
s’han allargat fins al desembre, moment de la signatura final 
del contracte de subministrament. Per què no es va fer menció 
al Consell Nacional d’una política que implicarà la necessitat de 
pressupostos ben importants per a fer-hi front? Considerem 
que això és una manca de transparència de primer nivell. Potser 
la conselleria va considerar que, com que en realitat es tracta 
d’una política d’adquisicions adreçada a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya, no calia fer-ne esment al màxim òrgan consultiu 
en matèria d’arxius? Ens preocupa que parts ingents de l’es-
càs pressupost de Cultura (i l’escassetat d’aquest pressupost 
se’ns repeteix com un mantra cada vegada que des de les dife-
rents instàncies arxivístiques del país ens hi adrecem) vagin 
destinades a fons tan concrets. Concrets i malauradament no 
tan aleatoris com podrien semblar, atès que molt sovint les 
decisions d’adquisicions poden respondre més a fílies o inte-
ressos particulars dels dirigents polítics actuals en matèria de 
Cultura, que no pas a un interès general real.
No és un acte de demagògia preguntar-nos què s’hauria pogut 
fer amb 366.065€ durant l’any 2013 a favor dels arxius de Ca-
talunya. Per començar, podríem atendre les subvencions als 
municipis en matèria de gestió documental i producció d’ins-
truments de descripció que es van erradicar sense explicació 
a principis del mes de març. Una política que, apel·lant de nou 
al mantra de les penúries, ha afectat el moll de l’os de l’activitat 
arxivística de molts municipis i institucions privades catalanes 
que subsistien gràcies a aquesta dotació. Però també podem 
fer un petit estudi de costos. Bé sabeu que el metre lineal de 
prestatgeria en armari compactat té en l’actualitat un preu 
aproximat de mercat d’uns 32€. Amb la dotació del fons d’Est-
her Tusquets es podrien haver cobert 11.440 metres lineals de 
prestatgeria o, el que és el mateix, haver dotat de manera més 
que suficient els dos arxius comarcals, el del Vallès Occidental i 
el del Baix Llobregat, que des de fa tres anys esperen la inaugu-
ració per manca d’aquest equipament essencial. I podem con-
tinuar. Aquests metres adquirits permetrien sistematitzar fins 
a 114.400 unitats d’instal·lació o, el que és el mateix, la pos-
sibilitat d’arxivar 22.879.000 documents (si comptem cada u.i 
com a contenidora d’uns 200 documents de mitjana). En canvi 
s’ha destinat tota la dotació a 1.046 documents.
I és que la política de fer adquisicions de fons documentals en 
què es prioritza de manera absoluta la matèria i la informació 
que conté, per damunt de criteris tècnics com la procedència, 

la significativitat amb el territori, la unitat de fons o fins i tot la 
mateixa definició de document d’arxiu, no fa més que equiparar 
l’operació del fons d’Esther Tusquets amb la creació d’altres ar-
xius en funció de la matèria o la temàtica, com podria ser l’Arc-
hivo General de la Guerra Civil o Centro Documental de la Memo-
ria Histórica, en què tant se val la unitat de fons o el respecte 
per la seva titularitat, sinó que només cal que els documents 
parlin del període de la Guerra Civil. En el cas de l’operació del 
fons d’Esther Tusquets i la seva ubicació a la Biblioteca de Ca-
talunya, es pretén que aquest centre centralitzi els fons d’edi-
tors, editorials i escriptors d’abast nacional. Bé, i per què no ho 
pot fer l’Arxiu Nacional de Catalunya que ja disposa des de fa 
temps de fons d’escriptors reputats com ara els de Carles Riba, 
Clementina Arderiu, Montserrat Roig, Maurici Serrahima o Juan 
Ramon Masoliver? Què passarà amb aquests fons? Aniran ara a 
la Biblioteca Nacional? Ens dedicarem ara a anar reubicant els 
fons documentals en funció de polítiques aleatòries o interes-
sos particulars? Malauradament dins les polítiques del Depar-
tament de Cultura el paper de l’Arxiu Nacional se circumscriu a 
l’afer inacabable dels “papers” de Salamanca, però poca cosa 
més que realment transcendeixi i que permeti defensar públi-
cament el paper que té com a institució arxivística central al 
nostre país.
En definitiva, no podem estar d’acord amb la política destil·la-
da arran de la compra del fons d’Esther Tusquets. Un fons que, 
tot sigui dit, és d’un interès cabdal, amb una correspondència 
interessantíssima amb molts escriptors i autors d’arreu del 
món que permet transcendir la rellevància del fons de la territo-
rialitat catalana a l’àmbit internacional. Justament per aquest 
motiu, les decisions preses dolen més al col·lectiu arxiver, que 
també té dret a poder gestionar directament i promoure de 
manera potent aquest tipus de fons. Així doncs, l’operació del 
fons d’Esther Tusquets, sense que el Departament de Cultura 
se n’hagi adonat per la visió esbiaixada que té i pel desconei-
xement que demostra, la interioritzem més com un menyspreu 
cap a la professió arxivera i cap a la funció dels arxius a Catalu-
nya que no pas com una “bona” notícia.
Evidentment que aquest és un tema recurrent i d’actualitat per-
manent. Esperem que el 8è Laboratori d’Arxius Municipals que 
se celebrarà d’aquí poc temps, i que tractarà sobre l’adquisició, 
gestió, preservació i difusió dels fons privats a l’Administració 
local, acabi provocant un debat útil a l’hora de donar respostes 
contundents com a col·lectiu professional a decisions tan po-
lèmiques com la del fons d’Esther Tusquets. 
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Les restriccions d’accés a l’ocupació pú-
blica i la tendència de l’Administració a 
privatitzar serveis han modificat les ex-
pectatives laborals dels arxivers, tradici-
onalment molt orientats al sector públic. 
Les noves fornades d’arxivers han entès 
que el seu desenvolupament professio-
nal tindrà lloc en el sector privat, afectat 
els darrers anys per les elevades taxes 
d’atur que han caracteritzat i caracterit-
zen encara la situació socioeconòmica 
espanyola. L’ocupació al sector privat 
ha de comportar unes condicions labo-
rals diferents i exigeix una redefinició del 
perfil i les competències professionals 
dels arxivers per tal de poder adaptar-se 
a les necessitats de l’empresa. Però, fins 
a quin punt hi ha desajustos entre les 
competències adquirides i les demanda-
des del mercat laboral? Continua sent la 
nostra una professió amb expectatives 
laborals atractives? Quins són els nos-

tres punts forts? Quina pot ser la nostra 
aportació distintiva al món empresarial? 
A fi d’apropar-nos a la realitat laboral 
del nostre sector, l’Associació d’Arxi-
vers-Gestors de Documents de Catalu-
nya té previst desenvolupar al llarg del 
2014 un estudi sobre la situació i el mer-
cat laboral dels professionals de l’arxivís-
tica i la gestió de documents a Catalunya. 
Durant el primer trimestre del 2014, es 
farà la primera fase de l’estudi, que pre-
tén obtenir una radiografia de la situació 
actual del sector professional a Catalu-
nya a través de l’anàlisi de l’oferta laboral 
del 2013 i de l’obtenció i l’explotació de 
dades sistematitzades sobre la situació 
laboral dels nostres professionals en 
actiu, tant en l’àmbit públic com en el pri-
vat. Les conclusions d’aquesta primera 
fase es presentaran a les Jornades d’Es-
tudi i Debat que se celebraran el maig i 
també es podran consultar a través del 

portal web de l’Associació. 
Els resultats obtinguts es contrastaran 
amb la situació laboral a escala estatal 
en una segona fase de l’estudi, que es 
farà durant el segon semestre del 2014, i 
que ha de permetre ampliar-ne no només 
el marc territorial, sinó també el cronolò-
gic, per a la qual cosa s’analitzarà l’evo-
lució de l’oferta ocupacional durant els 
darrers quatre anys, fet que permetrà ob-
tenir dades significatives de l’impacte de 
la crisi socioeconòmica sobre el sector. 
Aquest esforç ha de permetre detectar 
els punts febles i el potencial de la nostra 
professió, a fi d’ajustar el perfil compe-
tencial a la demanda ocupacional, però 
també amb la intenció de conèixer –i fer 
conèixer– quin és el valor afegit que, com 
a arxivers i gestors de documents, po-
dem oferir a les empreses en un context 
laboral competitiu i difícil.

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-
cuments de Catalunya es finança bàsi-
cament per dues vies: l’aportació de les 
quotes dels seus socis i sòcies, i l’ob-
tenció de subvencions atorgades per 
les administracions públiques. El primer 
concepte representa al voltant d’un 40% 
del pressupost anual i el segon, al voltant 
d’un 20% del total. La resta dels ingres-
sos que completa el pressupost es no-
dreix amb els cursos de formació, la ven-
da de les publicacions de l’Associació, el 
rendiment dels estalvis que tenim cada 

any i alguna altra aportació que pugui 
produir-se, com bé podeu comprovar en 
els pressupostos que anualment s’han 
aprovat. 
Al voltant d’aquests recursos econòmics 
es modela el pressupost anual que per-
met desenvolupar i articular les activi-
tats de l’AAC-GD, des del programa forma-
tiu, fins a jornades de divulgació, amb el 
suport a l’ESAGED, o amb l’organització 
cada dos anys del Congrés d’Arxivística o 
les Jornades d’Estudi i Debat, les estratè-
gies de foment i defensa de la professió 

o els serveis que es donen als associats 
i associades. 
En els darrers anys s’ha dut a terme un 
acte de responsabilitat ajustant al mà-
xim el pressupost i s’ha fet un gran es-
forç per a obtenir recursos i finançament, 
sense que això hagi suposat carregar la 
responsabilitat en l’aportació del soci, 
com es pot comprovar en l’evolució de 
les quotes dels últims anys.
La situació econòmica actual ha provo-
cat una reducció gradual, any darrere 
any, de les subvencions rebudes i una 

L’Associació aprova les noves tarifes per a l’any 2014

Marta Munuera
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Sara Folch i Jordi Serra
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Com és ben sabut, una de les preocupaci-
ons constants des de la creació d’aquesta 
associació ha estat la formació. Es tracta 
d’una inquietud per a intentar donar una 
bona resposta a les necessitats dels 
seus membres en el desenvolupament 
de les seves activitats professionals, per 

a aportar possibles solucions als reptes 
canviants en què ens trobem en l’exerci-
ci de la nostra professió, en el desenvo-
lupament de les tasques i els reptes de 
treball a què hem de fer front cada matí, 
sense oblidar, al mateix temps, d’aportar 
més eines als companys i companyes 

que busquen feina.
Tot i que la nostra realitat i les nostres 
experiències ja ens fan intuir quins són 
els àmbits formatius en què ens cal 
aprofundir, insistir i regular, de manera 
sistemàtica sense descans, tenim clar 
que calen dades més precises, dades 

lleugera i comprensible disminució del 
nombre d’associats, deguda a l’afecta-
ció que la crisi té també sobre el nostre 
sector professional. No obstant això, 
l’AAC-GD ha decidit mantenir l’import de 
les quotes als associats per al proper 
2014, tret d’un petit increment en la 
quota als socis institucionals i l’amplia-
ció de les possibilitats d’aportació per a 
aquests últims amb noves prestacions. 
Amb tot, considerem que les quotes són 
assumibles i ens permeten continuar du-
ent a terme la nostra activitat i millorar 
progressivament els serveis als nostres 
associats. 
La nova junta ens hem proposat una 
sèrie d’objectius i la diversificació dels 
serveis que us hem anat presentant a 
través de les diferents vocalies en els úl-
tims números d’aquest butlletí, i que ani-
reu descobrint a poc a poc. Això requereix 
una inversió, però sense que comporti 
un recàrrec en els nostres associats i un 
increment d’un pressupost que per les 
circumstàncies actuals ha de continuar 
essent un exemple de racionalitat i sen-
tit comú.
A més a més, conscients de la difícil si-
tuació laboral per la qual està passant el 

col·lectiu, volem oferir avantatges i fa-
cilitats que alleugereixen l’esforç econò-
mic que fan els nostres associats i asso-
ciades. Continuant amb la iniciativa que 
es va dur a terme l’any passat, es dóna 
la possibilitat de fraccionar el pagament 
de la quota de soci numerari i adherit en 
tres terminis (febrer/maig/setembre). 
A aquesta iniciativa sumem la bonifica-
ció als associats en situació d’atur d’un 
50% en la inscripció a tots els cursos de 
formació. I per últim, s’ha decidit fer el 
càrrec de la quota el mes de febrer per 
alleugerir les depeses que tots tenim el 
mes de gener.
Pel que fa a la quota dels associats 
institucionals, s’apuja al voltant d’un 
5%, després d’uns anys en què ha es-
tat congelada, i en consonància amb 
l’augment de les possibilitats de col·la-
boració. L’AAC-GD treballa per difondre 
els serveis i les activitats dels nostres 
associats institucionals a la resta de 
socis i sòcies. Una línia de treball que 
volem reforçar. És per això que diver-
sifiquem la quota institucional en tres 
modalitats: la quota actual, que passarà 
a anomenar-se bàsica; la quota publi-
citat, i la quota patrocinador. La quota 

bàsica mantindrà les seves caracterís-
tiques i tots els socis continuaran en 
aquesta modalitat si no manifesten la 
seva voluntat d’optar a les altres dues 
modalitats de quota. Pel que fa a la quo-
ta “publicitat”, a més de les prestacions 
incloses en la quota bàsica, permet la 
inserció de publicitat en la properament 
renovada web corporativa de l’AAC-GD i 
en les noves i modernitzades publicaci-
ons periòdiques (Butlletí i Lligall), que 
milloraran en periodicitat i vistositat. 
Per la seva banda, la quota “patrocina-
dor” està enfocada a col·laborar en els 
principals esdeveniments organitzats 
per l’AAC-GD, com són les Jornades d’Es-
tudi i Debat, les jornades formatives, els 
tallers i altres tipus de trobades que al 
llarg de l’any s’organitzin per tal d’estar 
a l’última, a escala divulgativa, formati-
va, de novetats tecnològiques o legis-
latives i normatives. Amb aquesta ini-
ciativa es pretén fer conèixer millor els 
nostres socis institucionals i establir-hi 
vincles més estrets. 
Així doncs, les quotes queden de la ma-
nera següent:

Quotes 2014

Numeraris 80,00

Adherits 75,00

Institucionals 195,00

300,00

500,00

Estudiants 25,00

Jubilats 25,00

La detecció de necessitats formatives del col·lectiu 
professional per a l’any 2014 

Carles Quevedo

Evolució de les quotes de soci dels últims  deu anys

2004-2005 2006-2011 2012-2013

Numeraris 66,11 75,00 80,00

Adherits 60,10 70,00 75,00

Institucionals 162,27 175,00 185,00

Estudiants 25,00 25,00 25,00

Jubilats 25,00 25,00 25,00
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Destaquem

En un butlletí anterior ja us vam parlar 
del Pla de Comunicació que hem elabo-
rat la Junta de l’AAC-GD per tal de sis-
tematitzar un protocol d’actuació per a 
difondre les notícies de la mateixa asso-
ciació i, també, per a donar-ne a conèi-
xer d’altres d’interès comú en el món 
arxivístic, tant de caire cultural, com po-
lític o social. Per aquest motiu, hem am-
pliat la nostra xarxa de contactes i hem 
creat una adreça de correu electrònic 
per a cada membre de Junta, per tal de 
permetre una comunicació més directa 
i àgil entre l’associat i el vocal que pot 
resoldre la consulta. 
També hem augmentat l’activitat a la 
pàgina web, a Facebook i a Twitter, però 
el nostre canal de comunicació princi-
pal amb els associats i associades és el 
correu electrònic. Des de fa un temps, 
els missatges electrònics que han de 
rebre tots els associats s’envien des 
de l’aplicació en línia MailChimp. Aques-
ta eina ens permet controlar, de cada 
missatge que s’ha enviat a la llista de 
distribució, les adreces que no han re-
but el correu, quants subscriptors que 
l’han rebut també l’han obert i quants 
han clicat l’enllaç que hem facilitat en 
el cos de text del missatge. Així, ana-

litzant les dades que ens proporciona 
MailChimp, hem comprovat que molts 
missatges no es rebien a l’adreça elec-
trònica que teníem del soci o sòcia. Per 
això la Junta ha considerat que és el 
moment de fer una campanya per a de-
manar als socis i sòcies que ens enviïn 
les seves dades personals, bancàries, 
de lloc de treball, revisades a partir 
d’un formulari que els hem fet arribar. 
A més, s’ha aprofitat per consultar si és 
prefereixen quatre butlletins l’any en 
suport paper o deu butlletins l’any en 
suport electrònic. 
A dia d’avui, dels 698 associats, 351 
han retornat el formulari d’actualització 
de les dades per correu electrònic, fax o 
correu postal. Les dades que ens dóna el 
MailChimp sobre els correus enviats des 
de l’AAC-GD són les següents:
- Abans del mes de maig del 2013 (març-
abril), només un 31,4% dels socis obria 
els correus.
- El mes de maig del 2013, amb motiu del 
XIV Congrés d’Arxivística, el 28,99% va 
obrir els correus que va rebre sobre l’es-
deveniment. 
- Amb la nova Junta, del juny a l’octubre, 
un 30,20% obre els missatges. Però a 
partir del novembre, amb les primeres 

actualitzacions de les dades dels socis, 
tenim una mitjana del 38,08% dels mis-
satges oberts.
Per tant, tal com marca el Pla de Comu-
nicació, hem prioritzat el correu electrò-
nic com a mitjà principal per a comuni-
car-nos amb els associats i associades, 
hem augmentat el nombre de missatges 
enviats al mes, i amb la col·laboració 
dels socis i sòcies que han retornat els 
formularis revisats estem millorant la di-
fusió i, en definitiva, fidelitzant els socis 
perquè obrin els missatges electrònics 
de l’AAC-GD com a canal d’informació bà-
sic i en alguns casos exclusiu. 

Fe d’errada
En l’anterior butlletí, en el text de la 
vocalia de publicacions, vam donar 
una dada errònia, atès que no havien 
actualitzat les dades 398 socis, sinó 
339, dels quals 280 van optar pel but-
lletí digital

Actualització de les dades dels socis de l’AAA-GD1

Olga Tàpias Sánchez

que corroborin o desmenteixin aquestes 
percepcions. 
En aquesta direcció, tot i que en un sen-
tit més ampli, l’AAC-GD ja ha engegat un 
estudi per a analitzar la situació i les ex-
pectatives laborals dels professionals 
de l’arxivística i la gestió de documents 
a Catalunya. Aquestes dades seran ab-
solutament imprescindibles a l’hora de 
dissenyar estratègies formatives en el 
futur que puguin donar més oportunitats, 
excel·lència i rellevància als nostres pro-
fessionals. Però a l’espera d’aquestes da-
des tan valuoses, gairebé l’única forma 
de detectar necessitats formatives de 
manera ràpida i de primera mà és a partir 
de la vostra participació.
Per aquest motiu, durant quinze dies del 
passat mes de novembre es va activar 
el programa de detecció de necessitats 

formatives entre els socis i sòcies de 
l’AAC-GD. Mitjançant un formulari dispo-
nible al web de l’Associació, vam convi-
dar els associats a aportar opinions per 
saber quines necessitats de formació 
teniu. 
En aquest document, no vam optar per 
demanar-vos el nom de cursos concrets, 
que poden generar reinterpretacions, 
sinó que us vam sol·licitar que identifi-
quéssiu activitats, habilitats o processos 
sobre els quals us agradaria rebre forma-
ció, i que assenyaléssiu quin grau de ne-
cessitat (imprescindible, molt necessari 
o necessari) i quin nivell de formació (co-
neixements generals, aprofundiment o 
per interès personal) creieu que requeria 
cada ítem. 
A partir d’aquestes dades hem estruc-
turat els resultats en grans àrees, hem 

identificat prioritats i els diversos nivells 
de tractament necessaris. Així, fruit de 
les vostres aportacions, estem elaborant 
el programa de formació del 2014. 
A l’espera de la publicació d’aquest 
programa, ja us podem anunciar que 
els àmbits que més heu sol·licitat han 
estat els següents: la documentació 
electrònica (administració electrònica, 
repositoris segurs i requisits documen-
tals); arxius, gestió documental i nor-
mativa legal (Llei de transparència, Llei 
de protecció de dades, propietat intel-
lectual); comunicació i difusió dels cen-
tres de treball i dels projectes que s’hi 
realitzen (plans de comunicació i xarxes 
socials), i formació en els àmbits de reu-
tilització i digitalització de documents i 
autoocupació (normativa, requisits le-
gals i gestió administrativa).  

1.  Dades de 31 de desembre de 2013
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Seminari sobre Principis i Requisits Funcionals per a 
Documents en Entorns d’Oficina Digital

Professor: Lluís-Esteve Casellas Serra

Anna Lorente

L’objectiu del seminari era aprofundir en 
els continguts dels mòduls 1, Presen-
tació general i declaració de principis, i 
2, Directrius i requeriments funcionals 
per a sistemes de gestió de documents 
digitals, corresponents als textos 8 i 9 
respectivament, tot i que finalment tam-
bé es va fer alguna referència al mòdul 3, 
Directrius i requeriments funcionals per 
a documents en sistemes de negoci, text 
10, atès que és d’especial interès per a 
terceres persones no vinculades al món 
dels arxius i la gestió documental.
La dinàmica del curs es va basar en la 
presentació general dels mòduls des de 
l’experiència pròpia del professor, que en 
el seu moment va participar en l’assesso-
rament de la traducció dels textos i els ha 
aplicat en el seu àmbit professional. Tam-
bé es convidava els assistents a partici-
par activament fent preguntes i aportant 
informació sobre casos pràctics.
Amb l’exercici inicial, que consistia a de-
terminar quins són els punts essencials 
que s’han de tenir en compte per tal d’im-

plementar un sistema de gestió de docu-
ments digitals, va quedar palès que les 
bases de la gestió documental de docu-
ments digitals són clares i concretes, i la 
diferència rau en el model tecnològic que 
es proposa. Lluís Esteve Casellas instava 
a apropar-nos als documents mòduls 1 i 2, 
textos 8 i 9, una opció de màxims, des de 
la reflexió, i a reflexionar sobre com s’han 
d’aplicar en funció de la realitat de model 
de sistema de gestió de documents digi-
tals amb què treballem o que estem dis-
senyant, dels recursos de què disposem 
i de les necessitats o aspectes clau que 
el nostre sistema necessita millorar o en 
què s’incideix amb especial interès, com 
ara la seguretat, l’accés o la captura. 
Lluís-Esteve posava especial èmfasi, en 
aquest moment de reflexió sobre el mo-
del tecnològic, en la importància de la 
definició prèvia de les metadades, per a 
la qual cosa ens adreçà a les Normes ISO 
23081-1:2008 i 23081-2:2008, Informa-
ció i documentació: Processos de gestió 
documental: Metadades de gestió docu-

mental, com a documents de referència 
obligada. Cal definir quines metadades 
són necessàries en cadascun dels mo-
ments del cicle dels documents, quines 
metadades cal guardar al final del cicle, i 
elaborar polítiques que permetin generar 
i gestionar l’ús de les metadades, tenint 
present que les directrius i els requeri-
ments funcionals exclouen, expressa-
ment, com s’ha de tractar la preservació 
a llarg termini.
En la revisió del contingut del Mòdul 2, 
Directrius i requeriments funcionals, Llu-
ís-Esteve ens recordava les quatre fases 
dels documents de què parla el text: cap-
tura, producció, difusió i administració, 
i convidava de nou a la reflexió per tal 
d’entendre com s’han d’aplicar aquestes 
directrius. Cal estudiar el model de siste-
ma de gestió que volem, o que ja tenim 
en funcionament, i com s’han d’aplicar 
aquestes directrius i requeriments. Per 
exemple: quin és el nostre model de sis-
tema de gestió de documents?, un model 
de gestió de dades per al sistema de ne-

Destaquem

Curs “Introducció als principis i requisits 
funcionals per a documents en entorns 
d’oficina digital, del CIA/ICA (norma ISO 
16157)”. Autora: Anna Lorente
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La Declaració Universal sobre els Arxius (DUA), una eina 
internacionalitzadora

Santi Lopera
Irene Brugués

La DUA és un document relativament re-
cent que va ser aprovat l’any 2010 pel 
Consell Internacional d’Arxius, redactat 
i promogut per la Secció d’Associacions 
Professionals (SPA) i que recull de ma-
nera molt esquemàtica, però alhora molt 
clara i contundent, els principis i valors 
fonamentals de la professió arxivística. 
La DUA serveix per a explicar breument 
la finalitat i el sentit del treball de les ar-
xiveres i els arxivers, i ens ajuda en l’as-
signatura que fa massa temps que tenim 
pendent d’explicar a la societat: qui som, 
què fem i per què som importants. Però 
al mateix temps la DUA és un compromís 
professional innegociable, una veritable 
declaració d’intencions i, si ho volem, un 
estendard per a portar al combat diari 
de fer saber a institucions, organismes, 
associacions professionals i òrgans de 
govern quin és el significat de la nostra 
professió, i per què som necessaris no 
només per preservar els documents que 
testimonien l’activitat humana, sinó per 
acreditar el correcte comportament de 
les entitats públiques i privades en una 
societat que exigeix cada cop més trans-
parència i rendiment de comptes.
L’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-
cuments de Catalunya (AAC-GD) ha es-
tat molt lligada a la DUA, ha col·laborat 
activament en la seva fase de redacció 
i ara també en el moment de difondre’n 

el valor i la utilitat. D’aquesta manera, es 
va aconseguir una gran fita, el passat 17 
de juliol el Parlament de Catalunya va ser 
la primera cambra legislativa a adoptar 
la Declaració Universal sobre els Arxius, 
i posteriorment tot un seguit d’instituci-
ons també ho han anat fent. Des del web 
de l’AAC-GD s’ofereix un conjunt d’eines 
per a facilitar a les institucions que així 
ho vulguin la tramitació de l’adhesió a 
la DUA, amb el convenciment que cada 
nova adhesió institucional és una pedra 
més en el camí cap a una societat més 
compromesa amb la gestió documen-
tal responsable i amb l’existència d’uns 
professionals obligats per raons deonto-
lògiques a tenir un paper clau en aquest 
procés.

Tres exemples d’adhesions, el cas de 
la Diputació de Girona, de l’Ajuntament 
de Roses i el del Servei d’Arxiu de la 
Federació Catalana de Monges Benedic-
tines (SAF) 
Des del juny del 2013 són diverses les 
institucions catalanes que s’han adherit 
a la DUA, totes de l’àmbit de l’Adminis-
tració pública, sobretot local. La prime-
ra a fer-ho fou la Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/organigrama.
seam?nivellId=336&cid=105&catego-
riaId=335&organigramaId=14). La seva 
arxivera, M. Assumpció Colomer, explica 

que el 2012, amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional dels Arxius, es plan-
tejaren l’adhesió a la DUA: “Volíem fer al-
guna cosa institucionalment per donar a 
conèixer i difondre el paper dels arxius i 
el seu valor, tant des del punt de vista de 
les garanties democràtiques (transpa-
rència, accés, servei, etc.) com de la pre-
servació de la memòria col·lectiva i per a 
la investigació històrica. Per tant, portar 
la proposta d’adhesió a la DUA al Ple era 
una manera de fer arribar a tots els ajun-
taments de les comarques gironines, i 
especialment als seus responsables po-
lítics, l’esperit i el sentit de la DUA, atès 
que el Ple de la Diputació el componen al-
caldes i regidors dels diferents municipis 
gironins”.
Gràcies a aquesta iniciativa, pocs mesos 
més tard l’Ajuntament de Roses (a instàn-
cies de l’Arxiu Municipal http://www.roses.
cat/la-vila/arxiu-municipal) s’hi adherí, es-
sent la cinquena institució de l’Administra-
ció pública catalana a fer-ho. Els seus ar-
xivers, Josep Maria Barris i Pol Meseguer, 
destaquen la necessitat de posar en valor 
els centres d’arxius en municipis petits 
i mitjans com el de Roses. Adherir-se a la 
DUA representa per a ells una major visibi-
litat en la societat rosinca i un intent per-
què l’Ajuntament continuï apostant per un 
servei que fa vint-i-dos anys que treballa 
per fer prevaldre la dimensió democràtica 

goci i un altre model de gestió de dades 
per als documents arxiu?, un model in-
tegrat de les dades de negoci i les dades 
d’arxiu?, un model de sistema periòdic 
de bolcat de dades del sistema de nego-
ci al sistema d’arxiu? En funció del tipus 
de model, doncs, aplicarem els requisits 
corresponents.
Un altre dels aspectes importants dels 
textos, especialment els textos 9 i 10, 
a què va fer referència Lluís-Esteve Ca-
sellas va ser els glossaris. Cal anar en 
compte amb la terminologia, emprar els 
mateixos termes en la definició del sis-
tema de gestió de documents digitals, i 

aplicar correctament conceptes com ara 
agregació, component, desencadenant 
de disposició, extracte, evidència, mar-
cador o sistema de negoci, entre altres.
La part final del seminari es va centrar 
en l’estudi dels requisits, adreçats a les 
necessitats del programari, però tam-
bé en la necessitat de crear polítiques 
que acompanyin la identificació i gestió 
d’aquests requisits. Per poder identifi-
car i estudiar amb més detall cadascun 
dels quatre-cents requisits que recullen 
el Mòdul 2 (225) i el Mòdul 3 (125), Llu-
ís-Esteve, en un intent de sistematitza-
ció i enteniment dels textos, ens proposà 

agrupar-los en quatre tipus o grups: re-
quisits de disseny (37), d’administració 
(54), de funcionalitats (158) i de segu-
retat (21). 
Superades les quatre hores de durada 
del seminari, tot i que per als assistents 
es van fer curtes, Lluís-Esteve Casellas 
el va donar per finalitzat i va oferir envi-
ar informació revisada dels mòduls 2 i 3, 
concretament revisions de glossaris i de 
requisits. Sens dubte ha estat un semi-
nari força interessant, tant per l’adqui-
sició de coneixements com per l’exercici 
de reflexió proposat, força participatiu, 
entenedor i molt pràctic. 
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dels ajuntaments i aposta per un correcte 
tractament arxivístic de la documentació i 
per facilitar l’accés a aquesta informació a 
la ciutadania.
D’altra banda, des del passat 20 de de-
sembre, entre les entitats adherides a 
la DUA hi ha la primera entitat privada i 
de l’àmbit eclesiàstic, el Servei d’Arxius 
de la Federació Catalana de Monges 
Benedictines (SAF http://www.federa-
ciobenedictines.cat). El SAF, tot i ser un 
servei d’arxiu privat i eclesiàstic, defen-
sa la necessitat de conservar, gestionar 
i difondre adequadament el patrimoni 
documental, també el produït, recollit i 
conservat per les institucions de l’Esglé-
sia catalana. Davant d’una societat cada 
dia més formada i àvida de coneixement, 
opina que cal que els arxius eclesiàs-
tics també s’obrin i que ho facin d’acord 
amb les necessitats i els requeriments 
tècnics actuals. Adherir-se a la DUA és, 
doncs, per a la Federació Catalana de 
Monges Benedictines un gest que vol po-
sar en relleu l’aposta innovadora que les 
comunitats integrants de la Federació 
van fer a inicis del 2012 amb la posada 
en marxa del projecte mateix del SAF. I 
alhora representa el reconeixement de la 
tasca desenvolupada per les nombroses 

monges arxiveres benedictines, que du-
rant segles han treballat silenciosament 
en la classificació, descripció i conserva-
ció del seu patrimoni documental.

Què suposa adherir-se a la DUA per a 
l’ens que ho fa?
Suposa el reconeixement públic que la 
institució que s’hi adhereix està d’acord 
amb els continguts que s’hi exposen, és 
a dir: 
- reconeix el caràcter únic, essencial i di-
vers dels arxius, el paper dels arxivers i la 
responsabilitat de tota la societat en el 
manteniment del patrimoni documental 
i dels drets dels ciutadans; 
- es compromet a treballar en l’aplicació 
i la millora de polítiques i normes legals 
en matèria d’arxius, en una valoració més 
gran de la gestió arxivística i dels seus 

professionals i en la preservació i acces-
sibilitat a la documentació. 

Què cal fer per adoptar la DUA? 
És molt senzill, només cal que la institu-
ció en qüestió acordi i resolgui adherir-se 
a la DUA. El responsable del servei d’arxiu 
de la institució corresponent ha d’elabo-
rar un informe en què s’exposi què és la 
DUA i s’insti que la mateixa institució s’hi 
adhereixi. Un cop fet se n’informa l’AAC-
GD, que tindrà present la nova adhesió 
i la incorporarà en el registre d’instituci-
ons adherides.

Per què cal adherir-se a la DUA? 
Perquè és un gest senzill, útil i necessari 
per a continuar avançant en la valoració 
dels arxius, dels seus professionals i dels 
drets de la ciutadania.

Espai DUA del web de l’AAC-GD
http://arxivers.com/lassociacio/espai-dua.html
Pàgina web de l’ICA sobre la DUA
http://www.ica.org/?lid=13343&bid=1101
Per saber-ne més
http://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_Universal_sobre_els_Arxius
Per donar suport a la DUA de manera individual
https://icarchives.wufoo.com/forms/register-your-support-for-the-uda/

Dipòsit de l’Arxiu del Monestir de Sant Pere
de les Puel·les de Barcelona
Autor: SAF
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Arxius i drets humans
El cas de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala 
(AHPN)

Ricard Ibarra
President d’AsF

Un dels objectius principals d’Arxivers 
sense Fronteres (www.arxivers.org) és 
la defensa dels drets humans a través 
de la protecció, conservació i tractament 
dels arxius que produeixen els particu-
lars i els organismes públics i privats. La 
informació que contenen els documents 
originals permet apropar-se al conei-
xement de la veritat dels fets succeïts i 
exigir responsabilitats, alhora que fa pos-
sible la preservació de la identitat de les 
persones i dels pobles, i en conforma la 
memòria històrica. 
Malauradament, la societat en general no 
sempre disposa d’elements de coneixe-
ment que li traslladin aquesta realitat.
És en aquest marc que es va impulsar, 
a partir del darrer trimestre del 2013, la 
realització d’una sessió sobre l’estreta 
relació entre els arxius i els drets hu-
mans. Per exemplificar-la i fer-la més en-
tenedora, s’utilitza com a model el cas de 
l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de 
Guatemala (AHPN), un arxiu al qual AsF 
dóna suport a través de la participació 
en un dels seus òrgans directors, el Con-
sell Consultiu Internacional, i mitjançant 
l’aportació de recursos per a tractar la 
documentació. 
Per tal de donar una perspectiva il·lus-
trativa de la tasca d’aquest arxiu i de la 

funció que fa a Guatemala, la sessió gira 
al voltant de la projecció del documental 
“La Isla. Archivos de una tragedia”, elabo-
rat pel director alemany Uli Stelzner l’any 
2009. Aquest documental, que reflecteix 
la realitat de Guatemala, posa de manifest 
la importància de l’arxiu per a la recupera-
ció de la memòria de la salvatge repressió 
exercida pels règims dictatorials sobre la 
població i per a determinar les responsa-
bilitats corresponents.
Cal remarcar la bona acollida d’aquesta 
activitat, de la qual s’han fet ja un total 
de cinc sessions, a Valls, Lleida, Tarra-
gona, Barcelona i Vandellòs, gràcies a 
la col·laboració de diferents entitats 
i institucions, com l’Institut d’Estudis 
Vallencs, l’Arxiu Històric de Lleida, l’Arxiu 
del Port de Tarragona, la Casa Amèrica 
de Catalunya, l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, i la productora 
Paral·lel 40. 
Així mateix, mereix especial esment la 
sessió que va tenir lloc el 18 de desem-
bre passat a Barcelona, a la Casa Amèrica 
de Catalunya. Aquesta sessió va comptar 
amb la presència de l’exambaixador es-
panyol a Guatemala, el Sr. Máximo Cajal, 
que va voler col·laborar amb AsF i com-
partir amb els assistents la seva exclu-
siva experiència en els esdeveniments 

succeïts en aquell país, i amb la partici-
pació del director general de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, el Sr. Carles Llorens.
Hi ha previst mantenir aquesta activitat 
al llarg de l’any en curs, i animem el col-
lectiu d’arxivers a portar-la al seu centre 
o la seva població.

Presentació de la sessió a la Casa Amèrica 
de Catalunya. A la taula, d’esquerra a dreta: 
Carles Llorens, director general de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament; 
Máximo Cajal, exambaixador espanyol a 
Guatemala; Ricard Ibarra, president d’AsF, 
i Fina Solà, representant d’AsF al Consell 
Consultiu Internacional de l’AHPN.
Autor: Juan Alonso

Cartell del documental “La Isla”
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Fins al 15 de febrer, l’exposició “La renovació de l’escola 
pública: de l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)”
a l’Arxiu Històric de Girona

Joan Ferrer

Enguany s’escau el primer centenari de 
les Converses Pedagògiques, una inici-
ativa de l’àmbit de l’ensenyament mo-
dèlica, innovadora i renovadora. L’Arxiu 
Històric de Girona, l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Empordà i el Museu del Joguet de 
Catalunya, assessorats per la Societat 
d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana, han promogut una ex-
posició i un catàleg commemoratius per 
a celebrar aquesta efemèride.
L’exposició està formada per tretze pla-
fons que contextualitzen les activitats 
desenvolupades pel col·lectiu de mes-
tres renovadors durant les primeres 
dècades del segle XX, en especial quant 
a la millora dels equipaments i materi-
als docents, la formació del professorat        
—les colònies d’estiu i les converses 
pedagògiques—, els llibres escolars i les 
editorials que els publicaven i, finalment, 
els mestres més destacats d’aquest mo-
viment de renovació. Cal destacar, a més, 
l’obra de govern —tant del central com 
de l’autonòmic— desenvolupada durant 
els períodes de la Mancomunitat i la Se-
gona República, etapes que van excel·lir 
en la preparació del professorat, la preo-
cupació per la qualitat dels equipaments 
educatius i els programes renovadors 
dels mètodes pedagògics. 
A més dels plafons, i disposades dins de 
vitrines, l’Arxiu Històric ha preparat uns 
exemplars de les publicacions editades, 
de les revistes professionals més em-
blemàtiques de l’època i una selecció del 
material vinculat al moviment i a la seva 
repercussió en la societat. Del material 
exposat destaca el llibre de registre dels 
mestres de la demarcació, que conté 
l’historial de cadascun d’ells i elles, una 
selecció de documents pertanyents a 

l’expedient del mestre Miquel Santaló i 
uns treballs escolars escrits d’infants 
just al bell mig de la guerra civil espanyo-
la.
Els textos dels plafons, per força, sinte-
titzen l’ampli material localitzat durant 
la recerca sobre el moviment de reforma 
pedagògica esdevingut al nostre país du-
rant gairebé quaranta anys. Per ampliar 
aquest contingut s’ha editat un acurat 
catàleg que complementa aquesta ex-
posició, que, a més de reproduir la part 
gràfica no utilitzada en els plafons, inclou 
quatre articles de destacats estudiosos 
de la història de la pedagogia catalana, 
que generosament han aportat els seus 
coneixements sobre la temàtica en qües-
tió. Es tracta del Dr. Salomó Marquès, que 
obre el catàleg amb el text “L’esplendor 
del magisteri gironí”; seguit per Rosa Ma-
ria Moret, amb “La Renovació Pedagògica 
durant la República, 1931-1939”; Josep 
González-Agápit, amb “Revistes i llibres 
per renovar l’escola”, i David Pujol i Fabre-

lles, que el tanca amb el text “L’Associa-
ció Protectora de l’Ensenyança Catalana 
a l’Alt Empordà”. 
Després de Figueres i Girona, el caràcter 
itinerant d’aquesta exposició permetrà 
que a cada lloc on s’instal·li es persona-
litzin les vitrines amb els elements propis 
de la història i els records de la població. 
Una pàgina web  permet fer-se una idea 
precisa del contingut de l’exposició i del 
catàleg i, a més, incorpora tota la infor-
mació sobre la itinerància de la mostra 
i, en cas que interessi instal·lar-la arreu, 
les dades de contacte per a fer-ne la pe-
tició.
En definitiva, l’exposició “La renovació 
de l’escola pública”, de disseny acurat i 
de fàcil instal·lació, ha estat produïda 
en col·laboració amb altres institucions 
i conté l’essencial sobre uns esdeveni-
ments i el context social que els eclosi-
onà, uns fets que, no per ser centenaris, 
són lluny de la realitat actual. 

La proposta

http://mjc.cat/exporenovaciopedagogica/

Exposició “La renovació de l’escola pública. 
De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)”. 
Autor: Arxiu Històric de Girona.
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Maria Pau Gómez Ferrer
Archiu Generau d’Aran

Aguest 2014, concrètament en mes de 
junh, harà vint-e-cinc ans que demori 
ena Val d’Aran. Era mia arribada en Aran 
ei restacada damb eth mon des archius. 
Mès me cau anar plan luenh entà rebrem-
bar es mèns inicis en mon archivistic. 
En prumèr lòc damb era assignatura de 
Paleografia, laguens dera licenciatura 
d’Istòria ena Universitat de Lhèida, e es 
mies prumères transcripcions damb do-
cuments der Archiu Municipau d’aquesta 
ciutat, ath personau deth quau è d’arre-
graïr es sòns boni conselhs quan comen-
cè a trabalhar com archivèra. 
En 1988, eth Servici d’Archius deth De-
partament de Cultura dera Generalitat 
de Catalunya me contractèc entà hèr er 
inventari des archius municipaus arane-
si. Un trabalh de sies mesi se convertic 
en aguesti vint-e-cinc ans trabalhant 
damb eth patrimòni culturau aranés. En 
un prumèr moment vinculada ath Musèu 
dera Val d’Aran e, a compdar de 1993, 
relacionada damb eth mon archivistic 
a trauès deth Conselh Generau d’Aran. 
Dètz ans dempús, en 1998, e damb motiu 
dera creacion der Archiu Generau d’Aran, 
archiu que forme part der Hilat d’Archius 
Comarcaus, passè a formar part deth còs 
de titulats superiors archivèrs dera Gene-
ralitat de Catalunya assumint, des d’ala-
vetz, era direccion deth Centre. 
En aguesti vint-e-cinc ans er entorn 
deth trabalh archivistic a cambiat molt. 
Comencè hènt es descripcions des do-
cuments en petites fiches de papèr, que 
sauvaua en caishes fichèrs de color verd. 
Continuè damb era maquina d’escríuer 
electrica, e que ben se hègen es informes 
damb era e que deprèssa anaue!. Quina 
emocion quan arribèc eth prumèr ordina-
dor e era prumèra impressora en blanc e 
nere. Ath long d’aguesti ans è sauvat es 
trabalhs en disquet, disc optic, CD, DVD, 
disc extèrn e ara les envii tà un repositòri 
segur, que francament encara non sabi a 
on se tròbe. E mès causes an arribat entà 

facilitar o, a viatges, entà complicar eth 
nòste trabalh, com era pantalha plana, 
era impressora en color, er escàner, es 
bases de donades, es procèssi de digi-
talizacion, er entorn web, eth trabalh en 
linha... Atau a evolucionat era nòsta pro-
fession, plan rapidament e relacionada 
damb es melhores en nòste trabalh. 
Eth trabalh en Archiu Generau d’Aran a 
estat ua labor en solitari, qu’a artenhut 
fòrça objectius com era màger part de 

hons depausats descrits, ua bona rela-
cion damb es titulars des hons publics 
e privats e un plan de difusion a trauès 
des mejans de comunicacion comarcaus 
com son era ràdio e era television e da-
rrèrament damb eth web deth madeish 
Archiu. Me cau remercar es setze tempo-
rades deth programa de ràdio “Era Istòria 
d’Aran a trauès des sòns documents” que 
cada setmana, concrètament es deluns, 
s’emet laguens deth programa “Aran, 

De l’arxiu a l’arxiver
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Meddia Aranés” a trauès de Catalunya In-
formació de Catalunya Radio. En aguesti 
moments auem enregistat mès de 450 
guions, enes quaus eth mon archivistic 
e eth patrimòni documentau aranés an 
estat es principaus protagonistes. 
Era especificitat dera Val d’Aran, damb ua 
lengua e cultura pròpria, apòrte identitat 
ar Archiu Generau d’Aran. Non sonque 
perqué custòdie es documents que ra-
tifiquen dita identitat, senon perqué vò 
qu’aguesta identitat arribe as sòns usat-
gèrs. Quan arribè en Aran, coneishí era 
sua lengua, er aranés, e des deth prumèr 
moment, vedí clar que calie conéisher-la. 
Gràcies as corsi d’aranés, des prumèrs 
qu’organizaue eth Conselh Generau 
d’Aran, quate ans dempús dera mia arri-
bada ena Val comencè a parlar dita len-
gua e dempús a escríuer-la. Ara madei-
sh, totes es descripcions archivistiques 

que se hèn en Archiu, se hèn en aranés. 
Aguest hèt, a estat plan ben acceptat per 
toti es usatgèrs, independentament dera 
sua procedéncia, e jamès auem recebut 
cap de tipe de qüestion ath respècte. 
Eth futur se presente interessant damb 
naui trabalhs e coneishements. Era ver-
tat ei que quan semble que ja as com-
plit es objectius prepausats, ne gessen 
de naui. Tèmes com era administracion 
electronica, era lei de transparéncia, es 
airines 2.0 o ja 3.0, entre d’auti, an arribat 
entà quedar-se e bèth un anarà tan rapid 
que dilhèu non auram eth temps d’assu-
mir-le. Ei per tot aquerò, qu’es archivistes 
auem d’èster atentius a tot aquerò que 
se botge en nòste entorn. Auem d’èster 
ben premanits entà dar responsa a uns 
usatgèrs que cada viatge mos exigiràn 
mès. E tot aguest esfòrç, ei possible grà-
cies ara nòsta vocacion, lèu toti es archi-

vistes èm vocacionaus, mos agrade eth 
nòste trabalh.
Non voleria acabar sense parlar dera mia 
relacion damb eth blòc deth Grup d’Ar-
chivers de Lleida, eth GALL. Ja hè cinc 
ans que Mónica Sesma, Robert Porta, 
Anna Esteve, Mª Jesús Llavero e jo ma-
deisha conformam eth grop de gestion. 
Rebrembem qu’eth GALL nèish en 1998 
a compdar deth besonh de formacion e 
informacion enes Tèrres de Lhèida. Eth 
blòc trabalhe com ua hièstra que vò dar 
era votz as professionaus deth mon dera 
archivistica. Vos animi a collaborar-i e a 
seguir-mos.
Finaument me cau arregraïr ara Junta 
dera Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya era possibi-
litat que m’a dat de poder hèr aguest 
tèxte en aranés, era lengua deth país a 
on demori.

Sessió 1/2014
• Explicació del posicionament de l’AAC-
GD i de l’estratègia que s’ha de seguir en 
relació amb l’ingrés del fons Tusquets a 
la Biblioteca de Catalunya
• Aprovació de les tarifes professionals
• Explicació de l’estat de l’estudi sobre la 
situació del mercat laboral i comunica-
ció de la contractació de l’associat David 
Masgrau per a desenvolupar-lo

• Explicació del desenvolupament de les 
diverses activitats previstes per al 2014
• Presentació del Pla de Formació 2014
• Aprovació de les noves quotes d’asso-
ciat i exposició de l’estratègia per a aug-
mentar els ingressos de socis institucio-
nals
• Explicació de les accions fetes en el 
marc del Pla de Comunicació de l’AAC-GD
• Exposició de l’estat de les publicacions 

de l’AAC-GD
• Exposició de les accions desenvolupa-
des en relació amb l’aprovació de la Llei 
de transparència

Moviments de socis

Altes: 4
Baixes: 12

La Junta informa

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

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

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA HORARI D’ATENCIÓ

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

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