Inscripcions
Preu Socis 30,00 € · Preu no Socis 45,00 €
Preu Socis Aturats i Estudiants 15,00 €
Del 5 al 20 de maig podeu fer la inscripció a la web
de l’AAC. Aquesta es formalitzarà un cop hàgiu fet
l’ingrés corresponent.

http://www.arxivers.com/lassociacio/formulari-inscripcions.html

Lloc
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona.
Av. de les Drassanes, s/n · 08001 Barcelona
Tel. 93 342 99 20
www.mmb.cat
Patrocinadors

Col·laboradors

Amb el suport

Organitzador

Sala d’actes del Museu Marítim
28 de maig 2014
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Massa sovint les reflexions sobre el nostre
col·lectiu se centren en com s’hauria de formar,
en quines competències i funcions hauria d’assumir o en quins àmbits i nivells organitzatius
hauria d’estar incardinat. Per contra, poques
vegades el debat se centra en quina és la seva
formació, quines competències i funcions assumeix i en quins àmbits i nivells organitzatius
està incardinat. Evidentment, la manca d’indicadors fiables i la manca d’informació global sobre
el sector arxivístic català no ha ajudat gens a
dirigir el focus a la realitat, a la crua realitat.
Una realitat crua no perquè sigui avui dia ben
soferta, que també, sinó perquè la volem presentar el mínim de “cuinada” possible, és a dir, tal
com és. Per això, com a ponència inaugural en
aquesta jornada, oferim un estudi del nostre
mercat laboral elaborat per l’AAC-GD. Només a
partir de comptar amb aquestes dades, el
conjunt del sector arxivístic (i això inclou als
professionals, però també a les empreses i
administracions) pot començar a afrontar amb
seguretat els molts reptes als quals, per la seva
importància estratègica en el cor de la societat
de la informació, s’hi veu abocat. Per això,
també, volem saber si estem preparats per competir en àmbit internacional, si la certificació de
professionals pot ajudar a singularitzar un
col·lectiu que no ha comptat mai amb una titulació pròpia i, sobretot, si les empreses TIC veuen
en els arxivers-gestors de documents un capital
humà rellevant.

09:00 · 09:30 Recollida de la documentació
09:30 · 10:00 Inauguració de la Jornada
10:00 · 11:00 “Anàlisi del mercat laboral dels
professionals de l'arxivística i la gestió de
documents a Catalunya”.
Coordinadors de l’estudi

· Sara Folch (vocal de Treball)
· Jordi Serra (vocal de Recerca)
11:00 · 11:30 Pausa / cafè
11:30 · 12:30 “L'alternativa internacional: oportunitats
laborals per arxivers i gestors documentals
en organitzacions internacionals”.
· Gustau Castañer, administrador de la Unitat de
Gestió de Documents i Arxiu Central del Consell de
la Unió Europea.

12:30 · 13:00 “Agència de Qualificació dels Professionals
de l'Enginyeria: D'una idea a una realitat”.
· Toni Molina, secretari general de l’Agència de
Qualificació Professional d’Enginyers.

13:00 · 13:30 “L’avantprojecte de llei de serveis
professionals i el col·lectiu arxiver”.
· Josep Barceló, jurista de l’AQPE i especialitzat
en l'àmbit de la certificació.

13:30 · 14:00 Debat
14:00 · 16:00 Dinar
16:00 · 17:30 Taula rodona: “Fortaleses i febleses dels
arxivers-gestors de documents:
la perspectiva empresarial TIC”.
Moderador:
· Vicenç Ruiz, vicepresident de l’AAC-GD
Participants:
· Rajesh Murli Mirchandani, enterprise
architect d’Oracle Consulting

· Jacinto Estrecha, gerent de tecnologia – línia

gestió documental d’Everis.
· Mario Yelamos, director de la divisió ECM, CRM
/ BI & Retail de la zona de Catalunya, Balears i
Andorra de IECISA.
· Pep Casals, director de Nubilum.

18:00 · 19:00 Assemblea AAC-GD

