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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AAC 

Número: 05/2021 

 

Data: 17 de maig de 2021 

Hora d’inici: 16:40 

Hora de finalització: 18:15 

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 

Pilar Campos, vocal de Comunicació 

Erola Simon, vocal de Difusió 

Francesc Giménez, vocal de Formació 

Vicenç Ruiz, vocal de Recerca 

Maria Funés, personal administratiu de l’AAC 

 

S’excusen: 

Jaume Munuera, vocal de Treball 

Vicenç Conde, vocal d’Estatus Professional 

Carla Meinhardt, vocal d’Empresa i Innovació 

Núria Batllem, vocal d’Atenció a l’Associat 

Elisenda Cristià, vocal de Publicacions 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

Aprovació de l’acta 04/2021.  
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2. Estat dels comptes i proposta de quotes per al 2022 

L’estat dels comptes el dia 14 de maig de 2021 és el següent: 

- Despeses executades: 18.004,14 € de 144.900 €. 

- Ingressos rebuts: 91.294,42 € de 144.900 €. 

El Sr. Joan Soler  explica que falta incorporar encara totes les despeses del Congrés i 

pel que fa als ingressos, anem molt bé. 

S’acorda portar a l’assemblea general ordinària del 20 de maig de 2021 la proposta de 

mantenir les quotes per a l’any 2022, ja que amb els nous estatuts hi haurà el canvi de 

tots els socis i sòcies de categoria adherit a numerari i, per tant, ja hi haurà un lleuger 

increment en el pressupost. 

3. Valoració del 18è Congrés d’Arxivística i Gestió de documents 

de Catalunya 

El Sr. Joan Soler explica que pel que fa als comptes del Congrés, falta acabar de 

cobrar alguns patrocinis i inscripcions, i que el pressupost de despeses es veurà 

modificat, ja que degut als problemes tècnics del primer dia es va optar per una solució 

més senzilla. Properament es farà una reunió amb l’empresa int grup per acabar de 

veure les despeses reals i el balanç final de Congrés. La Sra. Marta Munuera demana 

que, en aquesta reunió, hi puguin assistir ella i el nou tresorer, així com la Sra. Maria 

Funés, per poder fer un bon tancament. 

La Sra. Montserrat Clavell creu que el Congrés es va fer una mica llarg a les tardes. La 

Sra. Mercè Aymerich hi està d’acord, hi havia moltes conferències i els dies es van 

allargar excessivament.  

La Sra. Erola Simon apunta que possiblement la gent ha consumit els continguts del 

congrés de manera diferent a l’habitual, ja que al saber que les ponències seran 

gravades i accessibles posteriorment, segurament van fer una selecció dels continguts 

que els interessaven.  

El Sr. Vicenç Ruiz diu que el Congrés va ser un èxit de patrocinadors i que va caler 

incloure al Congrés els espais dedicats a les empreses. També s’havien previst les 

sessions més curtes, però s’acabaven allargant, per preguntes dels assistents, per 

exemple. Un altre factor que considera important destacar, és que al ser virtual, la gent 
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no es demanava els dies de festa per assistir al congrés, sinó que cadascú es 

connectava quan podia. 

El Sr. Vicenç Ruiz diu que en general les ponències van ser de molt bona qualitat. La 

idea era tenir menys ponents, però al final el comitè científic es va animar a posar 

ponències en sales paral·leles i el programa va resultar una mica atapeït. 

La Sra. Pilar Campos diu que potser de cara a la nova junta, caldria potenciar el canal 

de youtube, ja que als congressos de Reus i Sant Feliu de Guíxols també es van 

gravar les ponències però la gent se les mira poc, a posteriori. 

El Sr. Joan Soler diu que a la reunió amb int grup, cal saber: 

- Quan es tindrà el material per penjar-lo per als assistents al congrés. 

- Com ha quedat el tema de les ponències del primer dia, que hi va haver 

problemes tècnics i cal mirar si les gravacions són de prou qualitat, i, si no, 

quines decisions es prenen. 

La Sra. Pilar Campos creu que els debats no van acabar de funcionar, hi va haver 

poca participació. També ha trobat a faltar la part social del congrés, i creu que es 

podria fer, de cara a altres ocasions, trobades informals per parlar d’un tema concret, 

en un ambient distès.  

La Sra. Pilar Campos també explica que es va sentir sola portant la comunicació del 

congrés per les xarxes socials i va a trobar a faltar recolzament; en d’altres congressos 

aquesta part de les xarxes socials estava repartida entre diversos membres de la 

Junta, però en aquest va quedar sense determinar. És un punt a tenir en compte per 

als propers congressos. 

La Sra. Montserrat Clavell felicita el comitè científic per haver portat unes ponències 

molt interessants i per haver tingut en compte un nombre equitatiu de ponents pel que 

fa al gènere, que era una característica que es va criticar a l’anterior congrés i que 

enguany s’ha corregit. 

El Sr. Joan Soler agraeix també al comitè organitzador, que malgrat les dificultats i les 

circumstàncies va fer que el Congrés sortís rodó. 
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4. Observatori de la corrupció 

El Sr. Joan Soler explica que l’Observatori ciutadà contra la corrupció ha demanat 

col·laboració en diverses ocasions a l’AAC. El juliol del 2020, es va fer una primera 

cimera contra la corrupció, a la qual va participar la vicepresidenta de l’AAC, Sra. 

Dolors Visa. Ara es constitueixen oficialment com a entitat i demanen si l’AAC vol 

formar-ne part i participar de la seva assemblea constituent. Les dues opcions que es 

proposen, són, doncs: 

- Formar part de l’assemblea constituent 

- Donar suport extern, com fins ara, adherint-nos als manifestos, participant en 

cimeres, etc. 

S’acorda seguir donant suport a les activitats però no formar part de l’entitat que estan 

constituint, de moment. 

5. Precs i preguntes 

El Sr. Joan Soler explica que ha rebut un correu demanant l’algoritme guanyador del  

Datathon i el resultat de la seva aplicació en un ajuntament concret. La Sra. Pilar 

Campos respon que per al datathon no es van poder fer servir totes les dades. També 

explica que les dades s’havien de facilitar ja classificades, per veure si la màquina era 

capaç de fer la mateixa feina que les persones, però que no es va acabar d’entendre i 

algunes dades facilitades no estaven classificades. La propietat de l’algoritme és del 

desenvolupador i de l’AAC, tot i que el codi és lliure. Caldria disposar de més dades 

per poder entrenar l’algoritme per a que sigui més precís. El Sr. Joan Soler creu que 

les administracions que van aportar dades haurien de tenir algun retorn. Proposa fer 

una sessió per poder explicar què s’ha fet i de quina manera, per què hi ha tanta 

distància entre les expectatives que tenien i el resultat final, i per què s’han fet servir 

unes dades i unes altres no. La Sra. Pilar Campos proposa fer-ho en format seminari 

gratuït un dia a la tarda, amb els diferents participants en el datathon i els proveïdors 

de les dades, la qual cosa s’aprova. 

La Sra. Maria Funés exposa que ha rebut una trucada del dipòsit legal dient que les 

publicacions de l’AAC haurien de ser dipositades a la delegació de Barcelona, ja que 

és on li pertoca segons la domiciliació. Fins ara es dipositaven a Girona perquè així es 
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va fer als inicis. S’acorda canviar el dipòsit legal de l’AAC de Girona a Barcelona per a 

la revista Lligall i la DaDa. 

El Sr. Joan Soler explica que aquest matí ha tingut reunió amb la directora general i el 

grup impulsor de la candidatura pel Congrés de l’ICA a Barcelona, i que no serà el 

2024 sinó el 2025. A la reunió han acordat: 

- El proper dimecres 26 de maig hi haurà una reunió institucional (Generalitat – 

Ajuntament de Barcelona – AAC – ICA) en què es comunicarà la concessió i en 

què s’arribarà a l’acord del calendari. Caldrà tenir presents els requeriments 

organitzatius que l’ICA demana. L’AAC hi participarà com a organitzadora. 

- Com que el 2025 tocaria congrés de l’AAC, el Sr. Joan Soler els ha demanat 

que es fusionessin els dos congressos, per no haver de fer el doble d’esforços. 

- La creació d’un grup d’impuls que tindrà en compte 3 àmbits (part científica, 

part organitzadora i part d’impuls de la professió). S’acorda que el Sr. Francesc 

Giménez formi part d’aquest grup impulsor. 

La Sra. Pilar Campos diu que han rebut un mail que demana intercanvi d’impressions 

amb l’AAC per a un projecte artístic amb els arxius de Ciutat Vella. S’acorda 

redireccionar la persona a l’Arxiu Municipal de Barcelona 

 

El Sr. Joan Soler s’acomiada de la Junta actual i fa un agraïment a les persones que 

formen la Junta per la seva implicació en el projecte. 

 

 

 

Moviments de socis 

 

Altes: 3 

Baixes: 3 

Canvi de condició: 1 

 

 

A les 18:15 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta. 
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Montserrat Clavell i Pons 

La secretària 

 

 

 

 

 

 

Joan Soler Jiménez 

El president 
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