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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC
Número: 10/2020

Data: 21 de desembre de 2020
Hora d’inici: 16:50
Hora de finalització: 19:00
Lloc: Plataforma digital jitsi (de jitsi.org)

Assistents:
Joan Soler, president
Dolors Visa, vicepresidenta
Montserrat Clavell, secretària
Marta Munuera, tresorera
Núria Batllem, vocal d’Atenció a l’Associat
Pilar Campos, vocal de Comunicació
Francesc Giménez, vocal de Formació
Vicenç Ruiz, vocal de Recerca
S’excusen:
Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional
Erola Simon, vocal de Difusió
Elisenda Cristià, vocal de Publicacions
Maria Funés, personal administratiu de l’AAC
Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació
Mercè Aymerich, vocal de Relacions Institucionals
Jaume Munuera, vocal de Treball

1. Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’acta 09/2020.
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2. Estat dels comptes 2020 i aprovació del pressupost 2021
L’estat dels comptes el dia 18 de desembre de 2020 és el següent:
-

Despeses executades: 104.071,28 € de 110.500 €.

-

Ingressos rebuts: 112.304,92 € de 110.500 €.

La Sra. Marta Munuera explica que a data d’avui ja està tot pràcticament passat a la
comptabilitat.
Com que el desenvolupament de l’activitat de la Junta s’ha hagut d’adaptar a les
circumstàncies sanitàries d’enguany, al pressupost final hi ha algunes diferències a
l’inicial (la partida de publicacions puja una mica, les dues partides de la JEiD s’ha
substituït per les publicacions de la DaDa i el Núvol, etc.) però no gaires.
Pels que fa als ingressos, a dia d’avui ja s’ha superat el previst, sobre tot gràcies a la
formació i l’augment dels socis (quotes).
Això fa que a data 18 de desembre (que no és encara el final), surti un balanç positiu
de 8233,64€.
La Tresorera destaca l’estat dels comptes bancaris: acabem l’any molt bé de diners al
banc. Aquesta liquiditat ens permet iniciar l’any amb certa tranquil·litat, ja que a inicis
de l’any (sobre tot els de Congrés) hi ha moltes despeses, però les quotes no es
cobren fins que passa un temps.
La Sra. Marta Munuera explica el pressupost per al 2021, que és d’un total de
144.900,00€. El Congrés virtual altera el pressupost respecte a anys anteriors. És
difícil fer un pressupost planificant un congres virtual, que no s’ha fet mai (calcular
inscripcions, subvencions, etc.)
Es fan unes esmenes al pressupost presentat: s’apuja la partida de despeses
destinada a publicacions (ja que hi haurà previsiblement una nova edició de la DaDa
en paper, que ha agradat molt, i la revista Lligall que s’està preparant és més extensa
que en d’altres ocasions) i s’incrementa els ingressos previstos per a les inscripcions i
subvencions del Congrés.
S’aprova la proposta de pressupost per a l’any 2021, amb aquestes modificacions,
amb la xifra de 144.900,00€.
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3. Reunions institucionals i situació del Pla d’Arxius
El Sr. Joan Soler explica que dimecres passat vam tenir una reunió amb la consellera
de Cultura, Hble. Sra. Àngels Ponsa, on es van tractar els següents temes:
•

Presentació del XVIII Congrés d’Arxivística.

•

Pla d’Arxius. Els membres de la Junta assistents a la reunió en van treure la
conclusió que ara no hi ha temps material per fer les taules previstes i
l’aprovació pel CNA i pel govern. Sí que es mirarà de tenir un text definitiu per
quan acabi l’actual govern. La Junta està d’acord que és positiu que hi hagi un
Pla d’Arxius aprovat i cal defensar aquesta línia. De moment esperarem a veure
el document, a la convocatòria de les taules al gener i mirar si es pot avançar
abans de les eleccions. La Sra. Núria Batllem pregunta si hem tingut contactes
amb el departament de polítiques digitals. El Sr. Joan Jiménez respon que més
amb el CAOC, i opina que caldria recuperar aquests contactes. La Sra. Pilar
Campos pregunta com s’ha d’abordar la comunicació del Pla. Es considera que
és feina de la Generalitat i que l’AAC ja ha deixat clara la seva postura en 4
editorials; es valorarà fer un editorial nou i posar de nou en circulació els 4
anteriors. El Sr. Francesc Giménez creu que el que cal recalcar del Pla és que
hi ha hagut molt de moviment per part del col·lectiu professional i que aquesta
mobilització s’ha d’aprofitar i ha de de donar un fruit. La postura immediata ha
de ser insistir perquè s’acabi el Pla.

•

Convocatòria de procés selectiu a la Generalitat. Es va manifestar a la
consellera que des de Funció Pública no s’havia donat cap resposta, ni a l’AAC
ni al Departament de Cultura ni a ningú dels qui van fer observacions. Es va
acordar parlar directament amb la Direcció General de Funció Pública per veure
si es poden fer esmenes a les bases publicades. Es va apuntar la possibilitat de
fer una trobada a tres bandes per trobar-hi una solució (AAC, DG Patrimoni, DG
Funció pública).

El Sr. Joan Soler també explica que ja s’ha presentat la candidatura de Barcelona per
al Congrés de l’ICA del 2024. Els ens promotors d’aquesta candidatura han estat la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i AAC.
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4. XVIII Congrés d’arxivística i gestió documental de Catalunya
La Sra. Dolors Visa presenta el pressupost que ha fet l’empresa Intgrup per al
Congrés. Com que aquest any no hi ha la part social, és bastant menor que el d’altres
anys. Es tracta de fer una setmana de Congrés (de dilluns a dijous) amb actes
inaugural i cloenda presencials i emès en streaming. La resta de ponències es faran de
manera virtual. La partida de patrocinis surt elevada, ja que l’empresa considera que
els patrocinadors acullen bé aquest tipus d’esdeveniment. També es calcula unes 300
persones assistents, amb la incògnita de si la virtualitat augmentarà aquesta xifra. S’ha
calculat una inscripció de 50€ (pendent de decidir si el soci tindrà descompte), tenint
en compte que no inclou part social i que altres congressos similars han fet aquesta
inscripció, que és la que permetrà pagar els ponents, el sistema de congrés virtual
(gravacions, realització audiovisual, traducció simultània, etc.) i la resta de despeses.
La Sra. Marta Munuera ja ha recollit aquestes partides al pressupost 2021.
Pel que fa a la composició del Comitè Científic, hi ha hagut una baixa, que es
substituirà en breu. La majoria de ponències ja estan pensades i ara es començaran
els contactes amb els ponents proposats.

5. Estat sumari de les vocalies
Secretaria
La Sra. Montserrat Clavell explica que ha contactat amb l’empresa Vocdoni, que té una
aplicació per poder fer votacions electròniques. De cara a les eleccions de canvi de
Junta del 2021, es bastant probable que no es puguin fer presencialment com s’han fet
sempre degut a les condicions sanitàries. A més a més, el congrés serà virtual i no es
podrà aprofitar la concentració de socis per dur-les a terme. Així doncs, cal tenir pensat
un sistema que garanteixi el vot secret, tal com diuen els estatuts, i que pugui
confirmar la identitat de la persona. L’empresa Vocdoni té una solució basada en
blockchain i codi lliure, que ha estat presentada a alguns membres de la Junta, i ha
ofert un pressupost de 571€, que tindria una vigència del servei d’un any. S’acorda
aprovar aquest pressupost i iniciar el projecte amb l’empresa.
L’actualització de les fitxes del temari d’oposicions del web ja està enllestida. La Sra.
Pilar Campos en farà la comunicació oportuna.
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Atenció a l’associat
La Sra. Núria Batllem farà un manual de màrqueting que inclogui l’experiència viscuda
en les darreres campanyes perquè pugui ser aprofitat en un futur.
Publicacions
Enguany s’han publicat 73 articles a la DaDa.
S’han pogut extreure les dades de Google Analytics (període abril 2018 - novembre
2020), les principals conclusions de les quals són:
-

El blog ha estat visitat per uns 5.500 usuaris amb 27.800 visualitzacions de
pàgines.

-

L’accés es fa majoritàriament a través de l'ordinador (50%), tot i que molt
igualat amb els usuaris que el llegeixen des del mòbil (47,48%), quedant les
tauletes en una preferència molt minsa (2,49%).

-

La franja d'edat majoritària és dels 45-54 anys i més, tot i que destaca la franja
també de 25 a 34 anys per sobre de la de 35-44 i 18-24.

-

La font principal de les visites per xarxes socials és Twitter amb un 58,55%,
seguida de Facebook amb un 35,47% i Linkedin amb un 5%. Quant a la
provinença d'aquestes visites fora de xarxes socials, la majoria provenen dels
cercadors Google, tot i que caldria destacar les visites provinents de la web de
Proyecto Cuéntalo, així com dels campus virtuals de la Universidad Carlos III
de Madrid i de la Universitat Rovira i Virgili o l'aula de formació virtual de
l'Associació d'Arxivers.

-

Quant a l'àmbit geogràfic la gran majoria provenen de l'Estat espanyol
(89,65%), i la resta dels Estats Units (5,67%), Andorra (0,83%), França (0,5%),
Argentina (0,32%), Mèxic (0,31%), Regne Unit (0,25%), Brazil (0,23%),
Colòmbia (0,23%), o Xile (0,16%).

L’audiència general del canal de @laDaDa_AAG és de 802 seguidors, consolidant un
creixement intermitent, però constant. El 33% dels seguidors són dones, el 29% són
homes i un 38% restant no ho especifiquen al seu compte de Twitter. Per altra banda,
un 47% dels seguidors ho fa en català, un 32% en castellà, un 8% en anglès i la resta
en altres idiomes. Cal destacar també la tendència a l’alça aquest 2020 de seguidors
que no són professionals de l’arxivística, demostrant l’interès d’altres grups
professionals pels temes publicats.
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Com a dada destacada, els tuits publicats aquest 2020 han generat més de 177.000
impressions.
La valoració de l’edició impresa de la DaDa ha estat molt positiva. La qualitat física de
la revista ha estat molt satisfactòria. S'haurà de valorar la possibilitat de continuar la
possibilitat de fer una edició en paper a finals d'any.
Pel que fa a la revista Lligall, ja està molt avançada la composició.
Comunicació
Han augmentat lleugerament els seguidors a Twitter i Facebook, i l’impacte ha estat
major que en el mateix període anterior.
El calendari d’advent proposat per la Sra. Pilar Campos als diferents community
managers dels arxius sota l’etiqueta de #nadalalsarxius ha tingut un seguiment
modest, però la Junta valora positivament que es faci alguna cosa conjuntament.
Difusió
Les Sres. Erola Simon i Pilar Campos van desenvolupar i muntar la landing del
projecte de captació de socis i es va enviar l'enllaç als no socis que van fer els darrers
cursos i el LAM.
Pel que fa a la borsa de treball, es van reunir els Srs. Jaume Munuera, Carla Meinhardt
i Erola Simon per avaluar-ne els inconvenients i estudiar possibles solucions. La
impressió que tenen és que l'eina està molt obsoleta i és difícil de gestionar. Es
valoraran diferents opcions i pressupostos amb l’empresa Reactiva.
Formació
Els Srs. Francesc Giménez i Pilar Campos es van reunir amb l’ESAGED, per mirar de
coordinar la línia de cursos que s’ha preparat per a l’any 2021. Com que és un any de
Congrés hi haurà menys cursos, entre 12 i 15. Hi haurà una primera tongada de cursos
entre febrer i abril, i la resta es faran a partir de setembre, moment en què s’intentarà
que ja es puguin fer els presencials que hi havia pendents i els que s’hagin programat.

6. Precs i preguntes
No hi ha precs i preguntes.
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Moviments de socis

Altes: 12
Baixes: 20
Canvi de condició: 17

A les 19:00 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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Montserrat Clavell i Pons

Joan Soler Jiménez

La secretària

El president
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