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Presentació
Benvolgudes, benvolguts,

Ens complau presentar-vos la Memòria de l'any 2020. Un any clarament marcat per la pandèmia de
la Covid19 i que ha  trastocat tots els plans previstos inicialment, a la vegada que ha permès
organitzar algunes iniciatives que no teníem plantejades.

Potser el més destacat i que rarament es repetirà en anys propers, ha estat la ràpida adaptació de
l'AAC a l'estat d'alarma general proclamat el 14 de març i als mesos de confinament domiciliari que
es va decretar. De seguida vam preparar material orientat a mantenir la continuïtat de bona part de
les tasques habituals que fan els arxius i els professionals de la gestió documental, per garantir que
les activitats ordinàries no s'aturaven. Vam preparar instruccions de mínims per a teletreballar,
relació de tasques que es podien fer de manera virtual o a nivell domiciliari, informes sobre els drets
laborals que es podien veure afectats en motiu de les seves restriccions sanitàries i el rigor del
confinament domiciliari. Igualment, vam iniciar la campanya de captació de documentació de la
pandèmia sota el hashtag #Arxivemlacovid19, amb la implicació i la participació de més de 150
arxius i entitats patrimonials del país. Bona part d'aquestes activitats i una relació exhaustiva de
com els diferents agents del Sistema d'Arxius de Catalunya s'havien adaptat a les noves
circumstàncies, fou l'edició de l'especial de 68 pàgines sota el títol "Dia Internacional dels Arxius"
que vam fer gràcies a la col·laboració dels editors del diari digital "El Núvol". Aquest especial, que
inicialment es va fer en versió digital, fou imprès en edició única per a totes les persones associades,
que el van rebre com a obsequi nadalenc a finals d'any.

Pel què fa a les relacions institucionals s'han realitzat diferents trobades amb la Direcció General del
Patrimoni Cultural i amb la Conselleria de Cultura. Totes elles han anat enfocades en provar de
finalitzar el Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya. Tanmateix, aquest no s'ha pogut acabar i
s'ha posposat la seva aprovació a una data incerta. Les urgències de la pandèmia, han deixat de
banda la importància de moltes iniciatives i aquesta n'ha estat una. Creiem també que, en realitat, no
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no hi ha hagut un interès massa alt per a la seva aprovació, atenent que hi ha hagut punts que no
s'han arribat mai a fer públics del tot. Sens dubte, hi ha un tema encara no resolt que és fonamental i
és el requisit d'un nou model de governança pel Sistema d'Arxius de Catalunya i, malauradament, no
existeix un consens sòlid entre el govern i el sector professional sobre quina hauria de ser la millor
solució. 

Una de les iniciatives  més rellevants de l'AAC  ha estat la de  la publicació d'un temari d'oposicions
amb una relació de fitxes associades que desenvolupen cada un dels temes. Aquesta tasca, que
portava molt de temps realitzant-se, ha acabat presentant-se aquest any 2020 amb un impacte
significatiu que ha suscitat un interès molt alt. Parlem, sens dubte, del producte estrella d'aquest any
de pandèmia. L'interès ve determinat per la convocatòria el mes de juliol de 2020 d'unes oposicions
a 20 places del grup especial de professionals de l'arxivística per la Generalitat de Catalunya. Des de
l'AAC s'ha fet un seguiment exhaustiu de tot el procés durant el 2020 per mirar de resoldre unes
bases que no són gens satisfactòries i molt allunyades d'un estàndard de qualitat. Ens referim a unes
bases que menystenen bona part del currículum que ha de fer un professional de l'arxivística en
aquest país per gaudir d'una preparació realment a l'alçada. La Direcció General de Funció Pública
no ha destacat per tenir un comportament ni empàtic ni àgil al requeriment de l'AAC de canvis en els
criteris d'avaluació de mèrits i en altres peticions fetes. Unes peticions que se sumen a un seguit de
cartes i de recursos que altres companys i companyes de professió han presentat. A finals de 2020,
aquestes bases no s'han modificat ni una línia i, per aquest motiu, hem requerit a la Conselleria de
Cultura actués d'alguna manera per millorar-les. Al cap i a la fi, es tracta de professionals, els que
seran contractats, que hauran de seguir els passos que determini la Conselleria com a responsable
màxima del Sistema d'Arxius de Catalunya.

Un altre àmbit que volem destacar és el de la Formació Continuada que, arran de la pandèmia, hem
adaptat tota a una formació virtual i telemàtica. Aquesta decisió ha estat obligada però s'ha
demostrat  com a  molt bona, atès que s'han realitzat 16 cursos amb una participació de gairebé 600 
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persones, doblant l'assistència de l'any 2019. Les facilitats que ofereix la via telemàtica ha estat molt
agraïda pels participants. 

Pel que fa a les publicacions hem tingut un nou exemplar de la revista Lligall, el número 43, i s'ha
continuat amb 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. Aquestes, espai
fonamental de comunicació de l'AAC, a més dels newsletters setmanals, també han seguit un
increment sostingut donant continuïtat a una mateixa  tendència els darrers anys. Retornant a "La
Dada" s'ha realitzat un primer exemplar imprès que s'ha enviat als associats durant les festes de
Nadal.

Pel que fa a les vocalies de Treball i Estatus Professional s'han realitzat 14 reclamacions a sengles
processos selectius, s'han gestionat 45 ofertes laborals i s'ha donat servei a 706 persones. A nivell de
la vocació d'atenció a l'empresa s'ha participat en l'organització del XIè Laboratori d'Arxius
Municipals que ha tingut una altíssima participació amb més de 350 participants. 

Amb aquest resum doncs, donem pas a les dades més significatives de les diferents vocalies.
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Secretaria
Reunions de Junta

Durada 2,45h (mitjana)Assistents 12,1 (mitjana)

14

9

13

15

13

10

14

12
13

8

01
/2
02
0

02
/2
02
0

03
/2
02
0

04
/2
02
0

05
/2
02
0

06
/2
02
0

07
/2
02
0

08
/2
02
0

09
/2
02
0

10
/2
02
0

0

10

3

1.5

2.5

3
2.75

1.25

3.25

2.5 2.5
2.25

01
/2
02
0

02
/2
02
0

03
/2
02
0

04
/2
02
0

05
/2
02
0

06
/2
02
0

07
/2
02
0

08
/2
02
0

09
/2
02
0

10
/2
02
0

0

2



Tresoreria
Pressupost 2020

El pressupost de 2020 s'ha vist afectat per la situació provocada per la pandèmia, ja que no es va
poder realitzar la Jornada d'Estudi i Debat. Però s'han pogut dur a terme la resta de projectes
que estaven previstos i no ha afectat la continuïtat de l'activitat de l'AAC. S'han pogut adaptar
els cursos de formació i les publicacions que s'havien previst. 

Despeses Ingressos

110.500 €

108.334,45 € 113.304,92 €

4.970,47 €
Balanç 

   



Tresoreria

Despeses Ingressos

Destaquem:

108.334,45 €

Destaquem:

Professionals cursos
formació

Altres professionals
(fitxes i arxivera)

Publicacions

Material de publicitat i
difusió

9.474,49 €

9.316,77 €

20.255,3 €

10.083,63 €

Quotes 73.504,88 €

Subvencions 27.000,00 €

Cursos formació 11.800,04 €

113.304,92 €



Tresoreria
Evolució de la tresoreria els últims anys

Durant els últims anys l'AAC ha fet un esforç de despesa alhora que mantenia els
ingressos, gràcies a l'activitat de l'associació com els cursos de formació però,  sobre tot,
a la fidelitat de les sòcies i socis. És per això que en un any complicat com l'any 2020,
l'associació no s'ha vist afectada econòmicament. 

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

Liquidació ingressos

Pressupost

Liquidació depeses

Total

2015 2016 2017 2018

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 €

2019

262.300 €

227.429,16 €

3.875,51 €

231.304,67 €

2020

110.500 €

113.304,92 €

4.970,47 €

108.334,45 €



Relacions institucionals

Activitats

Pla d'arxius

Reunió amb la Directora General de
Patrimoni per comentar l’estat i avanç

del Pla d’Arxius

Conselleria de Cultura

Reunió amb la Consellera per
avaluar l’estat de diferents qüestions
com la necessitat d’establir un procés

de mediació pel tema de les
oposicions d’arxivística de la

Generalitat de Catalunya i les darreres
fases del Pla d’Arxius



Relacions institucionals

Presentació resultats CONCA

Assistència l’11 de març a la
presentació de l’avaluació estratègia
(2016-2018) del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA) al Museu

d’Història de Catalunya

Campanya #arxivemelmoment

Reactivació de la campanya
#Arxivemelmoment. Nota de premsa

per fer arribar als mitjans i que l'AAC hi
sigui present

Campanya #arxivemlacovid

Entrevista amb Sílvia Marimon, del
diari ARA, per explicar la campanya

#Arxivemlacovid.



Estatus professional
Accions totals 14
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Consultes (57.14%) Recursos (42.86%)

Persones associades (78.57%)

Persones no associades (21.43%)



Estatus professional

Organismes
7

1 1

3

2

Ajuntaments Consell
Comarcal

Diputació Generalitat
de

Catalunya

Altres
0

2.5

5



Treball
Activitats

Juliol de 2020

Publicació de 63
fitxes per

preparar-se
oposicions

Gener de 2020

Publicació de la
fitxa de lloc de

treball

Maig de 2020

Elaboració de
document sobre

els drets laborals i
la covid-19



Treball
Borsa de treball

Ofertes

Total d'ofertes

45Usuaris

Usuaris totals associats

Usuaris nous associats

Número de perfils
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Treball
Consultes i assessorament

Consultes totals 78
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Atenció a l'associat

La formació és el servei més ben valorat de l’Associació, tal com
s’infereix de l’enquesta feta als associats l’any 2018

La formació és el servei més demandat pels professionals que
encara no estan associats

Enguany es crea una iniciativa, desenvolupada per una empresa
de publicitat, per a captar aquests professionals com a nous socis

S'envia un correu electrònic, a les persones que han fet formació
amb l’AAC i que no estan associades

Se'ls ofereix l’opció d’associar-se, explicant els avantatges,
descomptes en formació continuada i l’oferta formativa anual

Captació de nous socis



Atenció a l'associat
Millores de la secció "Associa't"
del web

Simplificació i síntesi de la informació

Concentració en tres apartats de tota la informació que
pot ser d’utilitat als socis/sòcies i a les persones
interessades a ser-ho

Reedició de continguts: missatges clars i entenedors, 
avantatges d’estar associat, com defensa l'AAC la
professió i un apartat de FAQs



Empresa i innovació
Socis institucionals i empresa 88

Socis institucions

Patrocinadors (56.52%)

Publicitaris (13.04%) Bàsics (30.43%)

Institucions públiques (72.31%)

Àmbit universitari (12.31%)

Fundacions i associacions (7.69%)

Altres (7.69%)

Socis empresa 23 65



Empresa i innovació
11è Laboratori d'Arxius Municipals (LAM)

L'AAC forma part del comitè organitzador, juntament amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona
Celebrat els dies 11 i 12 de novembre, per primera vegada de manera
virtual

Nombre d'inscrits 361

Assistents 85%

Ponents 13

Satisfacció dels assistents

8,2 sobre 10 en les ponències
9 sobre 10 com a valoració tècnica i general de l'esdeveniment



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 158 - És l’hora de
reaccionar. És l’hora del Pla d’Arxius
i Gestió Documental de Catalunya

75 1



Publicacions
Visites 33.978 Visitants 6.742



Publicacions
Segons l'edat
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Publicacions
Articles més llegits
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A propòsit dels documents vitals i …

Reportatge: #Cuéntalo: preservaci…

L’Arxiu Històric de l’Hospital de la …

L’Arxiu des de fora: Josep Capella,…

Arxivem solidaritat! Arxivem el mo…

Tinc set de dades!

Un dia a l’arxiu del Departament d…

Editorial 158 – És l’hora de reaccio…

Què ens fa arxivers i arxiveres? R…

La protecció de dades personals c…

0 50 100 150 200 250 300 350

Seguidors a Twitter 768



Publicacions
Revista Lligall

El dossier central està dedicat a "L'arxiu social: de servei a comunitat" i on es destaca la
importància del fet que la ciutadania prengui consciència per documentar fenòmens que es
produeixen actualment a les xarxes socials, però també sobre com aquesta informació pot
servir com a contrapoder enfront de la deriva autoritària dels grans poders dels nostres dies, ja
siguin estatals, econòmics i socials

Articles

Número de la revista 43

9

800Exemplars

Seccions 6

S'ha renovat el disseny
de la revista



Comunicació

3.875,51 €
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Comunicació
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Difusió i educació

Web

Publicació de nous materials generats per les
vocalies com les 63 pàgines del temari
d’oposicions

Publicació de 60 notícies
institucionals

Actualització de la guia de marca
de l’AAC i logotips

Suport a projectes puntuals com la campanya
de captació de socis que té en la pàgina web la
seva plataforma de funcionament

Manteniment dels continguts web



Difusió i educació
3.875,51 €Nombre de sessions
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Difusió i educació

Nombre total de visites: 32.458 (1.406 més que al 2019)

Provinença dels usuaris

Enllaços directes a altres webs (42.66%)

Cerques orgàniques navegadors (37.66%)

Xarxes socials (19.68%)

Notícies amb més impacte

Publicació de la formació continuada (26.84%)

Presentació �txes temari opos (26.84%)

Manual bàsic con�nament (24.52%)

Webinar gestió de documents (21.8%)

Dades del web d'enguany



Difusió i educació
10 pàgines més visitades
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Educació

Aquest 2020 l’Institut de Ciències de l’Educació vinculat a la Universitat de Barcelona, ha
publicat digitalment les actes de les VI Jornades d’Educació i Arxiu: Construïm
coneixement dins la col·lecció Jornades i Congressos. Són accessibles des del Dipòsit
Digital de la Universitat de Barcelona. Les Jornades estaven organitzades pel grup de
treball de Didàctica i Arxius dins el qual participa l’AAC i que enguany no s’ha reunit en
cap ocasió

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/146801


Formació

Evolució de l'assistència
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Cursos programats 20

Nombre d'assistents 584
Cursos realitzats 16



Formació
Cursos realitzats:

Curs 01/20     Signatura electrònica
Curs 02/20     Gestió per processos
Curs 03/20     Dret d'accés a la informació pública
Curs 04/20     Curs d’arquitectura de sistemes
Curs 05/20     Visualització de dades: taller
Curs 06/20     Seminari arxius històrics
Curs 07/20     Seminari arxius eclesiàstics
Curs 09/20     Arxiu Electrònic Únic (dues edicions)
Curs 10/20     Protecció de dades i arxivística: com conflueixen
Curs 11/20     Seminari implantació eadmin
Curs 13/20     Sóc arxiver, i ara què? Curs per a nous professionals
Curs 14/20     Seminari sobre campanyes #Arxivemelmoment: experiències
Curs 15/20     Seminari sobre d’interdisciplinarietat en l’arxiu electrònic
Curs 16/20     Creació de datasets d’arxiu de qualitat
Curs 17/20     Laboratori d’experiències 2020
Curs 19/20     Seminari d’arxius d’empresa: dificultats i possibilitats



Formació
Assistents
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Formació
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Bàsic (18.75%)

Gestió organitzativa (12.5%)

Iniciació a l'arxivística (12.5%)

Jurídic (18.75%) Recerca (37.5%)

Temàtiques dels cursos Assistents segons temàtica

124

81

85 55

239

Formació bàsica (21.23%)

Gestió organitzativa (13.87%)

Iniciació a l'arxivística (14.55%)

Jurídica (9.42%) Recerca (40.92%)



Recerca
Activitats

Jornada d'Estudi i Debat "Somien les dades amb arxius electrònics?"
suspesa per la COVID

L'activitat de la vocalia de Recerca s'ha vist alterada per la pandèmia, i no s'ha
pogut realitzar de la Jornada d'Estudi i de Debat, que ja estava pràcticament
enllestida. S'ha aprofitat part de la feina feta per programar el Congrés de l'any
2021

Comitè científic XVIII Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents
constituït

Article publicat a la revista Archives & Manuscripts sobre el projecte
#Cuentalo

IAW2020 ICA Webinar - "Archivando las redes sociales. Una charla
sobre datos abiertos y archivos sociales"



www.arxivers.com


