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Presentació
Benvolgudes, benvolguts,

Ens complau presentar-vos la Memòria de l'any 2019 amb un nou format molt més clar i concís.
L'objectiu que ens hem marcat és poder comunicar amb indicadors i dades concretes el balanç de les
activitats i iniciatives realitzades durant aquest any. Enrera deixem les memòries argumentatives i
narratives. El dia a dia de l'AAC es pot resseguir amb les actes de la Junta que són profuses en detalls
i continguts. En canvi hem considerat que la Memòria de l'any havia de ser un instrument que
comuniqués de manera clara i directa les principals dades de l'AAC. Aquest és el resultat i esperem
que us sigui útil i profitós.

El 2019 ha estat marcat per dos grans esdeveniments. D'una banda, per l'elaboració del Pla d'Arxius
i Gestió Documental de Catalunya. Fruit d'un acord del Govern de la Generalitat, s'ha iniciat un
procés participatiu i la redacció d'un document d'intencions per a definir quin ha de ser el Sistema
d'Arxius de Catalunya pels propers deu anys. Al procés hi ha participat més de 300 professionals de
molts diferents àmbits d'actuació, amb l'objectiu de disposar d'una visió àmplia, diversa i transversal
del gran nombre de funcions i activitats que fan els arxius i els serveis de gestió documental a les
administracions i organitzacions catalanes.  A les actes d'aquest procés participatiu hi podreu trobar
una panoràmica completa de com és l'arxivística d'aquest país, quines en  són les preocupacions i
quines les ambicions. Iniciar la confecció del Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, cal
recordar-ho, ha estat possible gràcies a la persistent demanda de l'AAC que des del 2013 ha estat
sol·licitant un document que ordenés les idees del sector i de la pròpia Generalitat en aquestes
matèries. Malgrat la lentitud en tirar-lo endavant, des de finals de 2018, la voluntat política ha girat
a positiu i s'ha pogut iniciar tot el procés. L'AAC ha promogut la participació i ha estat treballant
constantment en evitar que els terminis es demoressin i el procés de redacció s'aturés. Un final
d'any sociopolíticament complicat, però, ha fet que el Pla s'endarrerís una mica. Tanmateix, el
compromís per a la seva confecció definitiva continua dempeus.



Presentació

El 2019 també ha estat l'any del XVII  Congrés d'Arxivística i Gestió de  Documents de Catalunya.
Enguany l'hem celebrat a Sant Feliu de Guíxols amb la participació de 348 assistents. La temàtica
central ha estat la del desenvolupament a tots nivells del paradigma de l'Arxiu Social. Per a fer-ho
han assistint potents d'arreu del món que han aportat a l'arxivística catalana idees, propostes de
millora, i han permès potenciar el compromís social dels nostres professionals. Des de l'AAC
observem aquesta tendència a l'arxivística internacional cada vegada més, la de posar el focus en les
persones i en l'accés a la informació, com a marc mental que ens ha de permetre millorar el nostre
impacte ciutadà i la difusió dels nostres continguts.

Una de les novetats del Congrés de Sant Feliu ha estat l'anomenat "Carrer dels Arxius". El congrés
s'ha allargat fins a quatre dies, mirant d'afegir contingut lúdic, festiu i d'impacte cívic a les activitats
proposades. El "Carrer dels Arxius" ha estat la primer fira temàtica en matèria d'arxius de Catalunya
i s'ha constituït amb la voluntat que, a partir d'aquesta experiència, als següents congressos els
ciutadans de la ciutat d'acollida no només vegin com a una trobada professional l'arribada d'arxivers
i gestors de documents, sinó perquè puguin veure les accions i les iniciatives que tenim pensades per
a ells. Posar els arxius "al carrer" és una manera més de fer-nos visibles,   fer-nos populars i que els
ciutadans ens coneguin més i millor. Aquesta llarga marxa per sortir del temple i guanyar-nos
l'àgora, segueix fent camí. L'AAC aposta per aquesta via per tal de promoure també la participació i la
col·laboració, constant i permanent, amb els nostres ciutadans, a fi i efecte de construir "comunitats
d'arxiu" on l'arxivística sigui no només un desenvolupament metodològic d'uns professionals sinó
per a cooperar amb les persones en la construcció de societats més justes i democràtiques.



Presentació
A més d'aquests dos grans esdeveniments, l'AAC ha donat continuïtat a les seves activitats habituals,
com ara la Formació Continuada  amb 13 cursos. Pel que fa a les publicacions hem tingut un nou
exemplar de la revista Lligall, el número 42, dedicat a tractar els "Nous horitzons legals pels arxius del
segle XXI". Convé destacar el canvi de direcció que hi ha hagut al consell editorial. També s'ha
consolidat la revista digital "La Dada" amb un increment substancial tan pel que fa als articles
publicats i a les lectures d'aquests, com a les interaccions a les xarxes socials. Una aposta forta durant
el 2019 ha estat l'increment de la nostra presència a les xarxes socials tant generalistes com
professionals, per a fer visible les nostres activitats, iniciatives i opinions institucionals. I també volem
destacar la campanya de captació de nous  socis, iniciada durant el mes de novembre i que s'ha
perllongat fins al 2020, impulsada amb la voluntat de reforçar el nostre capital social, confiats que en
la mesura que el nostre funcionament ordinari continuï funcionant gràcies a les quotes de socis, no
haurem de dependre de subvencions ni suports externs. Disposar de més socis és sempre garantir de
solidesa de l'entitat.

Pel què fa a les vocalies de Treball i Estatus Professional s'ha seguit treballant intensament en la
dignificació de la professió. S'han realitzat 14 reclamacions a sengles processos selectius, s'han
gestionat 70 ofertes laborals i s'ha donat servei a 670 persones. A nivell empresarial s'ha mantingut
la col·laboració amb els nostres socis patrocinadors i establert noves aliances per a continuar
col·laborant en la millora laboral dels treballadors d'aquestes empreses i, a la vegada, en la
consolidació d'una activitat clusteritzada i d'intercanvi mutu amb aquestes empreses. En aquest
sentit, la participació al III Congrés de Govern Digital, amb stand propi i presentació de ponències, ha
permès establir relacions amb noves empreses del sector de la digitalització i l'administració
electrònica.

Amb aquest resum doncs, donem pas a les dades més significatives de cada vocalia. Esperem que
aquest nou format us sigui més amè i transmeti de manera més eficient, l'activitat constant i
compromesa de la vostra Associació.



Secretaria
Hi ha hagut tres canvis de membres a la Junta de l'AAC. Les noves membres són
Elisenda Cristià (Publicacions), Pilar Campos (Comunicació) i Montserrat Clavell
(Secretaria)

Moviments de socis
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Secretaria
Reunions de Junta

Durada

Reunions 9

2,66h (mitjana)Assistents 11,8 (mitjana)
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Tresoreria
Pressupost 2019 262.300 €

El pressupost de 2019 està condicionat per la realització del XVII Congrés d'Arxivística
i Gestió de Documents que es va celebrar a Sant Feliu de Guíxols.  

Despeses Ingressos

Destaquem:

227.429,16 € 231.304,67 €

Destaquem:

Professionals cursos
formació

Congrés (ponents,
organització, SEU,...)

Publicacions

Publicitat i material de
difusió (campanya
socis)

11.420 €

109.848,15 €

14.159,25 €

12.190,86 €

Subvencions

Quotes

Inscripcions Congrés

Cursos formació

72.790,02 €

77.542,72 €

39.670,59 €

10.615,50 €



Tresoreria

3.875,51 €
Balanç    

Evolució de la tresoreria els últims anys

L'Associació ha fet un esforç per garantir l'estabilitat econòmica de l'Associació amb
un control de la despesa que garantís l'activitat de l'Associació amb la realització
dels congressos, jornades, activitats formatives i publicacions estabilitzant els
ingressos amb les quotes i les subvencions que es reben cada any.  



Tresoreria

Aquesta és l'evolució de la tresoreria de l'Associació durant els últims anys:

Liquidació ingressos

Pressupost

Liquidació depeses

Total

2015 2016 2017 2018 2019

229.660 €

215.070,79 €

229.305,80 €

-14.235,01 €

203.175 €

117.061,70 €

89.275,28 €

27.789,42 €

109.550 €

236.023,53 €

242.583,05 €

6.559,52 €

116.300 €

170.248,96 €

143.545,46 €

26.703,50 €

262.300 €

227.429,16 €

3.875,51 €

231.304,67 €



Relacions institucionals

Activitats
Arxibirres

Experiència formativa per tractar un
tema i connectar de forma distesa i
amable amb els professionals i fer un
debat d’un tema de màxima
actualitat.

Reunió al Parlament

Reunió amb el president del
Parlament de Catalunya, el Molt
Honorable Sr. Roger Torrent.
Temes: necessitat de renovació dels
càrrecs de la GAIP, entre d'altres.

III Congrés de Govern Digital

Participació al III Congrés de Govern Digital el mes de setembre, amb stand propi i representació en
una taula rodona.



Relacions institucionals

Congrés d'Arxivística i Gestió
de Documents de Catalunya

CNAATD

Activitats de cohesió, presentació a
càrrec d'autoritats i clausura amb el
Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya,  Quim Torra.

Participació activa de l’AAC-GD a
través de la vocalia de Relacions
Institucionals en les reunions del
plenari de la CNAATD.



Estatus professional
Accions totals 14

Consultes (85.71%) Recursos (14.29%)

Persones associades (66.67%)

Persones no associades (33.33%)
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Treball
Borsa de treball

Ofertes

Total d'ofertes 70

Usuaris

Usuaris totals associats

Usuaris nous associats

Número de perfils

Perfils nous

670

53

82

10

Usuaris d'alta efectiva

Usuaris sense alta (no socis)

Empreses d'alta
Visualitzacions perfils
per empreses

22

31

29
18

Sector públic (39.02%)

Sector privat (46.34%)

Ofertes pròpies (14.63%)



Treball

Servei d'alertes

Usuaris

Usuaris totals

Usuaris nous

Accés als correus

Clics als enllaços del
correu

179

11

76%

11%



Treball
Consultes i assessorament

Consultes totals 78

Associats/des (62.82%) Administracions (17.95%)

Entitats (3.85%) Particulars (2.56%)

Empreses (12.82%)



Atenció a l'associat

Campanya #SalvaUnArxiver

Usuaris que han accedit al
landing de la campanya

Socis que han convidat
persones a fer-se socis

318

25

Persones convidades

Nous socis

52

23

Captació de nous socis

Es va iniciar una campanya de captació de socis que contenia dues parts: una amb
l'estratègia member get member, que vam anomenar #SalvaUnArxiver, i una altra
orientada a captar nous socis provinents d'altres àmbits professionals, a partir dels
cursos de formació. En total es van aconseguir 34 nous socis



Atenció a l'associat
Campanya a partir dels cursos de formació

233290

39056
3973

Facebook (84.43%) Linkedin (14.13%)

Google (1.44%)

1498

108

119
111

Facebook (81.59%) Linkedin (5.88%)

Google (6.48%) Altres (6.05%)

Visualització Accés

Persones que han vist la
campanya

Usuaris que han accedit al
landing de la campanya

276.319

1836

Persones que han omplert
formulari de consulta

47

Atenció telefònica 22

Nous socis 11



Empresa i innovació
Socis institucionals i empresa 93

Socis institucions

Patrocinadors (50%) Publicitaris (12.5%)

Bàsics (37.5%)

Institucions públiques (72.31%)

Àmbit universitari (10.77%)

Fundacions i associacions (9.23%) Altres (7.69%)

Socis empresa 24 69



Empresa i innovació
Congrés

Nombre de
patrocinadors

12 Ingressos de
patrocinadors

30.600€

Impacte

Allotjaments
al municipi

En les empreses
locals

63.5% 76%

8 de cada 10 persones han valorat el congrés com a    
EXCEL·LENT



Publicacions
la DaDa

Diari digital de l’Associació d’Arxivers i Gestors de documents de Catalunya en el
qual es tracten qüestions sobre temàtica d’arxius i gestió documental. Aquest any
2019, la DaDa ha celebrat el seu primer aniversari.

Articles publicats Editorials

Editorial 153- Ens cal autoritat

98 4

Editorial 154- Dissenyar els arxius de
Catalunya del segle XXI

Editorial 157- Apel·lació al diàleg

Editorial 156- Motors de canvi

Editorial 155- [no utilitzat]



Publicacions
Visites 48.221 Visitants 27.222
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Publicacions
Articles més llegits

175917591759

689689689

672672672

636636636

633633633

580580580

488488488

442442442

437437437

420420420

Un nou marc legal regula el tracta…

Big data & Smart Records

Reportatge: #Cuéntalo: preservaci…

L’Arxiu Social: de servei a comunitat

La caixa d’eines de gestió docume…

A voltes amb la conservació de la …

El tractament d’arxius sonors i audi…

Editorial 154- Dissenyar els Arxius …

L’Arxiu des de fora: Gerard Carcell…

L’Arxiu des de fora: Lola Badia, cat…

0 1000250 500 750 1250 1500 1750

Seguidors a Twitter 669



Publicacions

Revista Lligall

El dossier central s’ha dedicat a “Nous horitzons legals per als arxius del segle XXI”,
posant de relleu la necessitat de desenvolupar un nou marc legal que vagi més enllà
de la Llei 10/2001 i que s’adapti a l’entorn digital actual.

800

Articles

Número de la revista 42 Exemplars

10 Seccions 6

http://raco.cat/index.php/lligall



Comunicació

Hi ha hagut un total de 43 newsletters

Newsletter

Cada newsletter s'envia als socis personals (652 de mitjana) i als socis institucionals
(78 de mitjana)

18.4%18.4%18.4%

35.9%35.9%35.9%

47.3%47.3%47.3%

2.7%2.7%2.7%

9.8%9.8%9.8%

26.8%26.8%26.8%

Obertura Clics

Altres newsletters del sector Socis institucionals Socis personals
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Comunicació
3.875,51 €
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Comunicació

Pel que fa a Linkedin, l'AAC tenia una pàgina personal. Al mes de novembre es va
crear una pàgina institucional per a poder gestionar la campanya de captació de
socis.

7 seguidors a la pàgina institucional
339 seguidors i 320 contactes a la pàgina personal



Difusió i educació

S’han fet alguns ajustaments al nou web de l’Associació que vam estrenar a finals
del 2018. Una de les millores més destacades és la incorporació de La Dada a la
pàgina d’inici del web per tal de vincular de manera més visual web i bloc

Actualització de continguts

Tasques

Adaptació a noves necessitats

Redacció de notícies

Visites

Visites totals

Increment

31.052

 49,23%

Web

Nombre de sessions Nombre d'usuaris Pàgines vistes

2013 (jul-des) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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100k



Difusió i educació

3.875,51 €
Balanç    

Pàgines més visitades
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Difusió i educació

Educació

Celebració de 3 reunions

Grup Didàctica i Arxius

Elaboració de document de balanç de la feina feta pel grup

Necessitat de reconfigurar el grup, tant a nivell d’institucions participants, de la
fórmula de cooperació, com de les tasques que aquest ha d’impulsar



Formació
Cursos realitzats 13
Nombre d'assistents 229

Cursos realitzats

Use consistent icons to maintain the uniformity of the design

Laboratori d'experiències01/201909/2019

Blockchain i arxius, amb una birra01/201901/2019 Taller: Com fer una proposta educativa en els
arxius01/201908/2019

Gestió fotogràfica en arxius no especialistes
(Fotos en conserva)01/201902/2019

L'Arxiu Electrònic Únic - 2 edicions01/201903/2019

Drets Humans i Arxius01/201904/2019

Som transparents? Com auditar la
transparència municipal a partir de la gestió
documental

01/201905/2019

Document controller o l’arxiver/a a l’empresa01/201906/2019

Use consistent icons to maintain the uniformity of the design
Un any de RGPD: arxius i dades personals01/201907/2019

Fake news, postveritat i autenticitat
documental: manual bàsic01/201915/2019

Appraisal: A strategic approach to modern
recordkeeping01/201910/2019

Seminari sobre arxius i dades obertes01/201912/2019

Eines pel tractament arxivístic dels
documents audiovisuals01/201913/2019



Formació
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Formació

Assistents

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

100

200

Evolució de l'assistència

Bàsic (35.71%)

Gestió organitzativa (14.29%)

Iniciació a l'arxivística (21.43%)

Jurídic (7.14%)

Recerca (21.43%)

Temàtiques dels cursos



Formació
Assistents segons localització

(6 cursos fets a Barcelona, 1 a Bellaterra, 1
a Girona i 6 de manera virtual
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Recerca
XVII Congrés d'Arxivística i Gestió de
Documents

Ponents 35

Gènere:

Homes (71.43%) Dones (28.57%)

Procedència:

Regne Unit 3
Estats Units d'Amèrica 2
Austràlia 1
Holanda 1
Xile 1
Nacional 27

El Congrés es va celebrar a Sant Feliu de Guíxols els dies 9-12 de maig de 2019

L'arxiu social: de servei a comunitat



Recerca
Showrooms 6

Temes 17
Eixos:

Sessions 20

Tecnologies participatives
Inclusió i gammificació
Reparació i justícia social
Nous patrimonis documentals
Sistema d'Arxius de Catalunya

Residència FABER: Arxius i
Governaça de la Informació

Residents estrangers 11

Assistents 23

Trobada acadèmica internacional organitzada
conjuntament amb la residència FABER d'Olot
durant la segona quinzena d'abril, amb la
voluntat d'intercanviar amb professionals de
diferents àmbits i països les darreres novetats i
tendències en matèria d'arxius, memòria,
patrimoni i accés a la informació.



Recerca

Ponència sobre el projecte #Cuentalo

Conferència ICA Adelaide

http://proyectocuentalo.org/

El Congrés es va celebrar a Adelaide (Austràlia) els dies 21-25 d'octubre de 2019



Congrés

Assistents 310

XVII Congrés d'Arxivística i Gestió de
Documents

El Congrés es va celebrar a Sant Feliu de Guíxols els dies 9-12 de maig de 2019

L'arxiu social: de servei a comunitat



Congrés

Visita guiada "Un
monestir arran de mar"

Visita guiada
"Salvament de nàufrags
i niu de metralladores"

Street Scape (inscrits)

109

63

58

Activitats socials Empreses col·laboradores 12

Com a novetat, es va celebrar el Carrer dels
Arxius, amb 12 parades i més de 400 persones

participants



Congrés

Organització
Coordinada per la Vicepresidència de l'AAC

Associació d'Arxivers - Gestors de
Documents de Catalunya

Generalitat de Catalunya -
Departament de Cultura

Diputació de Girona

Comitè organitzador

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Comitè científic

Vicenç Ruiz

Marta Munuera
Francesc Giménez
Ricard Faura
Marc Auladell

Eli Vivas

Arnau Monterde



Congrés

Enquesta

Respostes 113 Participació 55.4%

Organització 3.9/5 Registre 4.7/5

Restauració a la carpa 3.6/5 Sopar al S'Agaró 4.0/5

EXCEL·LENT
8 de cada 10 persones han valorat el congrés com a    



Congrés
Ponències més ben
valorades dijous

Ponència inaugural (John Sheridan)
Mètodes digitals (Richards Rogers)
L'arxivística com a eina de justícia
social (Greg Rolan)

Ponències més ben
valorades divendres

Col·lectius socials i autonomia
arxivística (Andrew Flinn)
Tractar i preservar fons de la web social
(Ed Summers)
Avantatges i límits de blockchain
(Darra Hofman)

Ponències més ben valorades dissabte

El paradigma algorítmic (Jordi Torres)
El procés participatiu del Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya (Josep
Fernandez Trabal



Congrés

Despeses Ingressos111.632 € 126.873 €

Impacte

Tresoreria

Allotjaments
al municipi

En les empreses
locals

63.5% 76%



www.arxivers.com


