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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 04/2020 

 

Data: 4 de maig de 2020 

Hora d’inici: 16:00 

Hora de finalització: 19:10 

Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org) 

 

Assistents: 

Joan Soler, president 

Dolors Visa, vicepresidenta 

Montserrat Clavell, secretària 

Marta Munuera, tresorera 

Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals 

Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional 

Jaume Munuera, vocal de Treball 

Núria Batllem, vocal d’Atenció a l’Associat 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions 

Pilar Campos, vocal de Comunicació 

Erola Simon, vocal de Difusió 

Francesc Giménez, vocal de Formació 

Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació 

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca 

Maria Funés, personal administratiu de l’AAC 

 

S’excusen: 

Ningú no excusa la seva absència 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 03/2020. 
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2. Estat dels comptes i situació del pla de contingència econòmica 

L’estat dels comptes al dia 30 d’abril de 2020 és el següent: 

- Despeses executades: 18.055,14 € de 110.500 €. 

- Ingressos rebuts: 63.525,49 € de 110.500 €. 

La Sra. Marta Munuera explica que no ens cobraran el lloguer de la seu el mes de 

maig, ja que no l’hem pogut utilitzar pels efectes de la pandèmia de la COVID-19. La 

Sra. Maria Funés ja ha pogut passar alguns conceptes al pressupost i segueix havent-

hi liquidesa als bancs. 

Pel que fa a les subvencions, la Generalitat ens autoritza a modificar-ne els conceptes 

i la de la Diputació la podrem demanar a partir de l’11 de maig. 

La Sra Dolors Visa pregunta per les despeses de viatges i dietes i la Sra. Munuera li 

explica que aquestes despeses són acumulades des de gener fins a 30 d’abril i inclou 

els congressos de CNADE i CNIS. 

3. Dia Internacional dels Arxius 

El Sr. Joan Soler explica que es va fer una reunió amb la Directora General per parlar 

de si el 9 de juny es podia fer una acció de país per visibilitzar la fortalesa dels arxius 

catalans.  Es va fer una pluja d’idees i es va acordar: 

- Acció de país el dia 9 de juny a la qual tots els arxius hi puguin donar suport. El 

lema canalitzador serà #arxiusaccessibles o bé #unArxiuÉs (proposats per 

l’ICA). L’acció serà seleccionar persones del món dels arxius i famosos d’altres 

àmbits, que facin una breu explicació de què és un arxiu, anècdota o cosa 

important relacionada amb el món dels arxius. Ho coordinarà el Sr. Lluís 

Cermeno. 

- Cada arxiu podria fer la campanya pròpia que cregués convenient durant la 

setmana del 8 al 13 de juny. 

El Sr. Joan Soler pegunta als membres de la Junta si tenen idees sobre què podríem 

fer com a Associació. Proposa, una mica relacionat amb l’editorial dedicat al pla 

d’arxius que està pendent de ser publicat aquesta setmana, treure un manifest 

reivindicatiu que parli de la necessitat d’una revisió profunda del sector, de fer 

polítiques d’impuls i no quedar-se en una política d’estancament.  
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La Sra. Dolors Visa diu que aquesta crisi ha evidenciat que els arxius han pogut seguir 

treballant i creu que cal insistir en què l’administració electrònica sigui una realitat a 

totes les administracions.  

La Sra. Montserrat Clavell veu un inconvenient si el document del Pla d’Arxius surt a 

finals de maig i el manifest surt el 9 de juny i cal una modificació del manifest, hi veu 

poc marge de maniobra. Però la Sra. Mercè Aymerich creu que el document del Pla 

d’Arxius no inclourà informació relacionada amb els esdeveniments causats pel 

coronavirus, i que qualsevol manifest que es tregui no estarà desfasat. 

El Sr. Vicenç Ruiz pregunta a qui anirà dirigit el manifest, perquè això determina què 

es demana. Creu que es podria demanar al manifest la implicació de l’administració 

digital en el Pla d’arxius i que el govern es plantegi la funció de la gestió documental de 

manera coordinada des d’aquests dos departaments. 

El Sr. Joan Soler diu que el que s’ha de reclamar és el pla d’arxius i tenir-lo en els 

terminis previstos. El manifest s’ha d’adreçar al president del govern de la Generalitat, 

a la consellera de Cultura i al conseller de Polítiques digitals. I després fer-lo públic a 

les xarxes, als socis i es podria buscar un canal a la premsa. L’objectiu és consolidar el 

Pla d’Arxius. 

El Sr. Joan Soler elaborarà el manifest i el passarà a tots els membres de la Junta 

perquè tothom hi estigui d’acord. 

4. Estat de la Formació 2020 

El Sr. Francesc Giménez explica que va contactar amb tots els professors de maig-

juny per passar els cursos a virtuals. El curs de Python no es pot fer virtual i per tant es 

mirarà de fer a la tardor. Alguns professors no han contestat encara. El curs 

d’arquitectura de sistemes es reconverteix i comença aquesta setmana (es farà del 8 al 

12 de maig al moodle i el dia 12 de maig una sessió en directe).  

Pel que fa a la formació virtual, el Sr. Francesc Giménez aposta per canviar la 

plataforma webex per la de jitsi (programari lliure de codi obert), però el principal 

problema a dia d’avui és que, com que encara no tenim servidor propi, és possible que 

la sessió no es pugui gravar. El servidor que ja estem pagant pel moodle potser el 

podríem fer servir pel jitsi. S’encarrega al Sr. Francesc Giménez que investigui si es 

pot instal·lar el jitsi al nostre servidor. 
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5. Relacions internacionals 

La Sra. Marta Munuera explica que al Consell Internacional d’Arxius (ICA) farà canvis 

en la seva organització i constitució. El Comitè executiu (del qual formem part), 

considera que el funcionament actual de l'ICA fa que l'encaix de la Secció 

d’Associacions Professionals (SPA) sigui inadequat. Pel que fa als òrgans de govern, a 

l’ICA, a més a més del Comitè executiu i l'Assemblea, hi ha un nivell per sota que és el 

Fòrum (actualment existeix un fòrum d'arxius nacionals) i després per sota hi ha les 

seccions, que representen àmbits, matèries o tipus d'arxius.  

Des de l’SPA es considera que cal equiparar la secció a nivell de fòrum, ja que les 

associacions professionals representen professionals de tots els àmbits  i que, per tant, 

ha d'estar a nivell dels arxius nacionals. L'ICA hi està d’acord i insta l’SPA a fer els 

passos necessaris per passar de secció a fòrum (de SPA a FPA). Aquest canvi s’havia 

d’aprovar a l’assemblea del Congrés d’Abu-Dhabi previst per enguany, però degut als 

efectes de la pandèmia per covid-19, el congrés s’ha traslladat al 2021, tot i que 

l’assemblea anual d’aquest any sí que es farà (segurament de manera virtual). 

En aquest canvi a fòrum es modificarà el sistema de quotes que paguem les 

associacions (ara paguem 400 euros). Es passarà a un sistema que farà pagar més a 

les associacions amb més diners i menys a les que no tenen tantes possibilitats. 

Segurament (encara no està definit) la quota serà en base al pressupost de 

l’associació, per tal que les associacions amb menys recursos s’animin a participar.  

Un altre canvi que es preveu al sí de l’ICA és la renovació del Comitè executiu a la 

propera assemblea (es preveu a la tardor). Cal decidir si presentem candidatura per a 

aquesta renovació (suposa un compromís de tenir una partida reservada per tal que 

una o dues vegades l’any la persona representant pugui assistir a les reunions). El 

termini de presentació de candidatures és fins al setembre i suposa una renovació per 

4 anys més.  

El Sr. Joan Soler diu que creu que és un moment estratègicament molt bo per 

posicionar-nos dins del nou FPA i començar a construir el tipus de FPA que volem. 

Creu que hem de garantir la presència de l’AAC (continuada des de l’any 1991) dins el 

nou FPA i a més, si és possible, amb un càrrec important (tresorer o secretari, per 

exemple). També creu que és important seguir impulsant la vinculació de l’arxivística 

catalana amb l’arxivística internacional des de l’associació de manera activa, ja que, 

ara per ara, ningú més no ho fa a Catalunya en matèria d’arxius. 
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La Junta aprova que: 

- El vot serà en sentit positiu per passar de secció a fòrum (de SPA a FPA). 

- Es tornarà a presentar candidatura al Comitè executiu, amb la voluntat que 

sigui a un càrrec important. La nostra representant serà la Sra. Marta Munuera. 

- Assumir la responsabilitat de finançar els costos que puguin suposar aquesta 

representació internacional. 

 

6. Reunions institucionals 

El Sr. Joan Soler explica l’última que va fer va ser la del Dia Internacional dels Arxius, 

que ja s’ha comentat en el punt 3. 

7. Estat de les vocalies 

Secretaria 

el Sr. Joan Soler proposa fer l’assemblea anual de socis de manera virtual el mes de 

juny, ja que no es farà cap acció formativa presencial grossa. La Sra. Montserrat 

Clavell manifesta els seus dubtes sobre com es podrà controlar la votació. El Sr. Joan 

Soler proposa que fem una llista dels possibles temes per a l’assemblea i estudiar quin 

mecanisme es podria fer servir per portar a terme les votacions. La Sra. Maria Funés 

diu que almenys s’ha d’aprovar l’acta de l’assemblea anterior. El Sr. Joan Soler 

proposa explicar a la informació prèvia a l’assemblea que reben els socis que votarem 

si hi ha algun vot discrepant. També es proposa que la gent s’inscrigui a l’assemblea, 

tal com s’inscriuen als cursos, per tal de poder comprovar els diferents tipus de socis i 

llavors enviar la invitació a la convocatòria. S’acorda que els Srs. Joan Soler i 

Montserrat Clavell estudiaran quines possibilitats hi ha i ho exposaran a la següent 

reunió. 

Pel que fa a la renovació d’estatuts, el Sr. Joan Soler diu que no sap si estem en 

disposició d’anunciar a l’assemblea que hi ha aquesta intenció. La Sra. Marta Munuera 

diu que sí que es pot explicar que s’ha creat un grup de treball de modificació 

d’estatuts i fer la votació final a l’assemblea del Congrés de 2021. S’acorda reprendre 

el tema de la renovació dels estatuts. 
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Treball 

El Sr. Jaume Munuera explica que el 15 abril va començar a contactar amb les 

persones que redacten els temes del temari, que ja estan tots adjudicats. El termini per 

acabar-los és el 30 de maig. La intenció era presentar-los pel Dia Internacional dels 

Arxius, però la feina posterior que requereix no ho farà possible. Segurament sí que 

estarà enllestit per als nous processos selectius que es convoquin. 

La Sra. Pilar Campos proposa que si hi ha molta feina, també es podrien treure per 

fascicles o per grups. Pot ser una forma d’anar recordant el producte i de captació de 

nous socis. 

La Sra. Marta Munuera diu que cal fer les proves necessàries perquè es pugui posar 

dinàmicament a la web (no en format PDF). 

Es debat si l’accés a les fitxes ha de ser per a tots els socis o només per als individuals 

(no els institucionals). S’acorda que es decidirà més endavant. 

Atenció a l’associat 

La Sra. Núria Batllem ha recollit algunes propostes inspirades en l’experiència de la 

campanya de captació de socis realitzada l’any passat, amb l’objectiu de  #Som800. 

La base per a la captació de socis és l’oferta de formació de l’AAC, ja que el 

descompte que s’ofereix als socis en formació és d’entre un 20 i un 30 %. 

De l’experiència de la campanya anterior, es constata que el consumidor actual actua 

per impulsos i és de producte immediat. Per poder satisfer aquest impuls, cal d’estar 

preparats i tenir l’oferta de formació amb tot el paquet de cursos complert: formador, 

programa, preus, online o presencial. A més a més, a part de la formació, hi ha altres 

estímuls que també poden servir per captar socis, com activitats, articles, etc. 

La proposta que fa la Sra. Núria Batllem per al 2020 és que el Sr. Francesc Giménez 

tingui enllestida la programació i descripció complerta de tots els cursos dels últims 4 

mesos de 2020 i enviar un mail a totes les persones que hagin gaudit d’algun curs 

gratuït de l’AAC, i que no siguin sòcies, per si se’n volen fer. Demana també 

automatitzar més els passos per fer-se soci, perquè sigui més senzill. També proposa 

incloure falques publicitàries en els cursos perquè sigui atractiu fer-se soci en aquell 

moment mateix. 

Per al 2021 també proposa la mateixa campanya que per al final del 2020.  
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El Sr. Joan Soler diu que li sembla bé, i que és tornar a fer una campanya de captació 

de socis. Aquesta vegada s’avisa al vocal de Formació amb una mica més d’antelació i 

es podria iniciar la campanya cap a l’octubre-novembre i fins al febrer del 2021. El 

dubte que té és si cal tornar a fer inversió en xarxes socials o no, ja que, amb 

l’experiència de l’any passat, el que més va funcionar va ser el boca-orella. Creu que 

la campanya és oportuna perquè ara ve una crisi econòmica important que pot causar 

moltes baixes. Aquesta campanya pot permetre compensar la pèrdua per la covid-19.  

Es debat el tema de si s’apujarà quotes l’any vinent, però no es veu adient degut a la 

situació actual.  

El Sr. Francesc Giménez diu que és factible recuperar els correus dels assistents a les 

formacions gratuïtes i que no son sòcies per a enviar-los publicitat de nous cursos. Pel 

que fa als cursos de 2020, ja estan programats només queda la fitxa informativa 

(intentarà tenir-ho a finals de juny, però depèn dels docents).  Pel que fa al 2021 

intentarà que la planificació estigui feta pel desembre. També apunta que de cara a 

l’any vinent, el Congrés pot ser un incentiu important per fer-se soci i obtenir el 

descompte corresponent. 

La Sra. Pilar Campos proposa aprofitar aquesta immediatesa en d’altres moments: per 

exemple, quan s’envia l’enquesta de satisfacció perquè s’ha acabat un curs, enviar 

també la possibilitat de fer-se soci de manera senzilla, o just quan les persones 

s’apuntin a un curs, i just abans de pagar, perquè el descompte li sigui aplicable. 

També proposa aprofitar la campanya #arxivemlacovid19 per aconseguir socis 

institucionals. 

Pel que fa als socis institucionals, el Sr. Joan Soler creu que també podem utilitzar 

altres eines, a part dels arxius associats a la campanya #arxivemlacovid19, com el 

conveni amb el col·legi de secretaris o les adhesions a la DUA, ja que no s’ha fet 

campanya amb els socis institucionals des de fa molt de temps. Però com a campanya 

separada de la de #Som800. La Sra. Carla Meinhardt començarà a preparar-ho. 

S’acorda afegir una falca publicitària sobre com fer-se soci a tots els qüestionaris 

d’avaluació dels cursos. 

S’acorda demanar pressupost per començar a preparar la imatge gràfica per a la 

campanya #Som800. 
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Comunicació 

La Sra. Pilar Campos explica que s’han fet els diferents mapes d’arxius que s’han 

adherit a la campanya. 

També pregunta si com a associació ens hem de posicionar amb les mesures 

publicades al BOE en matèria d’arxius en fase 0. Però no es considera convenient. 

El Sr. Joan Soler anuncia que sortirà una article publicat a El País, de manera 

imminent, que parla de la campanya #arxivemlacovid. 

El Sr. Joan Soler explica que tenim una petició de col·laboració amb Òmnium Cultural 

per a l’activitat que es diu El gran mosaic, consistent en un mosaic de 100.000 

fotografies sobre el confinament. Les possibilitats de col·laboració encara no s’han 

concretat. 

Publicacions 

La Sra. Elisenda Cristià explica que estan començant a explotar les dades de google 

analytics (però encara hi ha poc temps analitzat, només tenim 1 mes de dades). 

També anuncia que dilluns sortirà l’entrevista a Karma Peiró i el dimecres l’editorial. 

Està bastant a punt la revista Lligall, que s’està acabant de maquetar. Caldrà veure 

com es fa l’enviament aquest any. El Sr. Vicenç Ruiz proposa que ho faci una empresa 

(ensobrament i repartiment). La Sra. Elisenda Cristià demanarà pressupost. 

La Sra. Elisenda Cristià farà l’actualització dels articles del Racó, i buscarà una 

empresa que faci la digitalització dels articles de falten. 

Difusió 

La Sra. Erola Simon diu que està demanant a Reactiva que recuperi tots els logos que 

s’havien de penjar al web, per tenir-los tots, en tots els formats. Demana als membres 

de la Junta que si algú els té, que els hi passi. La Sra. Maria Funés diu que ella els té 

tots i que ja li passarà. 

El Sr. Joan Soler proposa que Reactiva els torni a vectoritzar, per tal de tenir els fitxers 

amb millor qualitat i que estiguin tots penjats al web. 

.Recerca 

El Sr. Vicenç Ruiz diu que s’ha de fer la cancel·lació oficial de la Jornada d’Estudi i 

Debat. 
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El Sr. Joan Soler li demana que comenci a pensar en el Comitè Científic per al 

Congrés del 2021. També demana a la Sra. Dolors Visa que comenci a engegar el 

Comitè Organitzador. 

8. Precs i preguntes 

La Sra. Carla Meinhardt explica la reunió que va tenir sobre el Laboratori d’Arxius 

Municipals l’enguany (LAM). S’ha decidit mantenir, però en format virtual, dividida en 

dues jornades de tres hores cadascuna, en horari de 10 a 13. Es contractarà una 

empresa experta en esdeveniments digitals, ja que és un format totalment nou.  La 

proposta de dates és 17 i 19 de novembre. En el format presencial es calculaven 200 

assistents, però al ser format nou, és difícil de saber si canviarà l’assistència. El tema 

que es tractarà serà com digitalitzem els arxius (digitalització dels serveis, estudi dels 

usuaris digitals, comunicació digital i explotació de dades, aspecte jurídic d’aquesta 

transformació i arxiu comunitari). S’analitzarà què es fa a altres països, productes o 

estratègies innovadores, inclús d’altres sectors o de la indústria privada.  

 

Moviments de socis 

 

Altes: 0 

Baixes: 0 

Canvi de condició: 0 

 

A les 19:10 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Clavell i Pons 

La secretària 

 

 

 

 

 

 

Joan Soler Jiménez 

El president 
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