
Els arxius històrics no són institucions estàtiques,  
que es limiten a conservar a perpetuïtat el patrimoni 
documental; són centres d’accés a la informació oberts 
a tota la ciutadania. Els temps actuals proporcionen 
una bateria d’eines i solucions tecnològiques que 
permeten millorar l’accés a qualsevol document, des  
de l’alta edat mitjana fins al segle XXI. Els professionals 
dels arxius han d’incorporar aquests aspectes,  
tot respectant i mantenint l’experiència adquirida  
al llarg dels segles. Donar accés a documents originals 
de qualsevol època mitjançant les noves tecnologies  
és el valor afegit que ofereixen els arxius històrics en  
la Societat del Coneixement, l’única roca de certesa  
en temps de la postveritat. Però, com ho podem fer? 

Aquesta jornada vol donar algunes respostes a aquesta 
pregunta, amb la presentació de diverses experiències  
i projectes que apliquen algun element tecnològic  
en el tractament i la difusió de fons documentals 
custodiats en arxius històrics. La clau de volta  
de l’èxit no és només aplicar la tecnologia. Cal anar 
més enllà, cercar la interdisciplinarietat i establir una 
comunicació entre tots els actors. Per aquest motiu  
es volen proporcionar punts de vista diferents,  
que tinguin contacte amb la gestió de la informació  
i responguin a qüestions estratègiques que afecten  
als arxius històrics: Quines oportunitats ofereix  
el Big Data? Com gestionarem els fons privats digitals?  
Com s’ha d’afrontar la preservació digital a llarg 
termini? Com es poden aplicar les tecnologies de 
representació de dades? Quines possibilitats ofereix  
el reconeixement de caràcters automàtic? 

Cal aprofitar el coneixement adquirit per oferir 
nous productes de difusió que trenquin amb la visió 
tradicional dels arxius històrics, com ara l’aplicació  
de sistemes d’informació geogràfica, la recuperació de 
dades de documents manuscrits o, fins i tot, la gestió  
i l’explotació dels arxius digitals.

Tanmateix, els continguts de la jornada no es limiten  
a la mera exposició d’experiències. Es vol crear  
un debat que enriqueixi i posi en valor la necessària 
transformació dels arxius històrics, i aquesta no serà 
possible sense la participació proactiva dels seus 
professionals.

Els arxius històrics 
en l’entorn digital

Jornada  
25 de maig de 2017
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17 LLOC DE CELEBRACIÓ
Espai Francesca Bonnemaison  
de la Diputació de Barcelona
La Sala
Carrer de Sant Pere Més Baix, 7 
08003 Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Al telèfon 93 256 22 55, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, o a arxiuhistoric@bcn.cat

barcelona.cat/arxiuhistoric 
facebook.com/bcncarxiumunicipal 
twitter.com/bcncultura

Període d’inscripció: del 18 d’abril al 19 de maig de 2017. 

Per formalitzar la inscripció cal aportar les dades 
següents: nom i cognoms, adreça postal,  
telèfon de contacte i adreça electrònica.

D’acord amb la llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter 
personal, les vostres dades personals formen part d’un 
fitxer automatitzat. Aquest fitxer compleix amb  
les mesures i nivells de seguretat exigits per la llei.

Places limitades 
Activitat gratuïta

COORDINACIÓ CIENTÍFICA
Alan Capellades Riera

COMITÈ CIENTÍFIC
Enric Cobo Barri, Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya
Ingrid Gómez Rodríguez, Arxiu Nacional de Catalunya
Vicenç Ruiz Gómez, Associació d’Arxivers-Gestors  
de Documents de Catalunya
Fina Solà Gasset, Arxiu General de la Diputació de Barcelona 
Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la Ciutat  
de Barcelona 

COORDINACIÓ I GESTIÓ TÈCNICA
Esteve Barandica, Inma Nuño i M. José Gonzalvo,  
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona



Matí

8.30 h Recepció i lliurament de documentació

9.00 h Inauguració 

9.30 h Diàleg inaugural:  
Els arxius històrics, jaciments del Big Data

 Joaquim Dorda Ventura, subdirector general de 
Transparència i Dades Obertes de la Generalitat  
de Catalunya

 Daniel Marco Párraga, director de l’estratègia 
SmartCat de la Generalitat de Catalunya

 Moderador: Vicenç Ruiz Gómez, Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya  
i Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

10.15 h Pausa-cafè

10.45 h Taula d’experiències 1:  
Els fons digitals. Els fons històrics  
del demà

 Moderadora: Fina Solà Gasset, Arxiu General  
de la Diputació de Barcelona

 El fons #Acampada TRS. Moviment 15M  
a Terrassa 
Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Comarcal  
del Vallès Occidental–Arxiu Històric de Terrassa

 Què recordaran de nosaltres? Com preservar 
documents personals i familiars en el  
segle XXI 
Lluís-Esteve Casellas Serra, cap de Gestió i Arxiu  
de l’Ajuntament de Girona

 Els fons documentals dels Casals Catalans. 
Tractament digital i difusió 
Sara Folch, vocal de cooperació d’Arxivers Sense 
Fronteres

 Artesania digital. Migració massiva de dades  
de fons municipals per a la difusió 
Anna Magrinyà Rull, tècnica del servei de Coordinació 
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, i Christian 
Moreno Rueda, arxiver del Dipòsit de Cervera

12.30 h Taula rodona:  
Arxiu Digital Històric: debat obert

 Joaquim Borràs Gómez, arxiver en cap  
de l’Ajuntament de Barcelona

 Enric Cobo Barri, cap del Servei de Coordinació 
General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya

 Maria Assumpció Colomer Arcas, cap de servei 
de Gestió Documental i Arxius de la Diputació de 
Girona

 Mar García Miraz, xefa do servizo do Arquivo  
de Galicia

 Susanna Vela Palomares, cap de l’àrea d’Arxius  
i Gestió de Documents del Govern d’Andorra

 Moderador: Raimon Nualart Mercadé, arxiver  
del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya

Tarda

16.00 h Taula d’experiències 2:  
Representació i visualització de dades a 
partir de fons històrics

 Moderadora: Ingrid Gómez Rodríguez,  
Arxiu Nacional de Catalunya

 Guerra Civil open data 
Concha Catalán, periodista de dades

 La memòria augmentada: una nova mirada 
a les Rúbriques de Bruniquer mitjançant la 
representació de dades 
Xavier Tarraubella Mirabet, director de  
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i  
Marc Hernández Güell, cap del projecte

	 Aplicació	de	Sistemes	de	Geogràfics	
d’Informació als pergamins documentals de 
Sant Daniel de Girona i Sant Cugat del Vallès  
Irene Brugués Massot, arxivera del Servei d’Arxiu 
de la Federació Catalana de Monges Benedictines; 
Maria Soler Sala i Xavier Costa Badia, 
departament d’Història Medieval de la Universitat 
de Barcelona

17.30 h Descans

17.45 h Taula d’experiències 3:  
Crowdsourcing i Noves Tecnologies 
aplicades als fons històrics

 Moderador: Alan Capellades Riera, 
coordinador de la jornada

 Projecte EINES: crowdsourcing aplicat  
als padrons d’habitants 
Mari Luz Retuerta, directora de l’Arxiu Comarcal  
del Baix Llobregat

 Tecnologia OCR aplicada als fons històrics  
Josep Lladós Canet, director del Centre de Visió  
per Computador de la UAB

 Aplicació geoespacial per Internet:  
l’ull del temps 
Carme Montaner García, directora de la 
Cartoteca de l’ICGC, i Rafael Roset, tècnic 
informàtic de la Cartoteca de l’ICGC

 Crowdsourcing aplicat a la indexació  
de llibres sagramentals 
Manuel Fuentes Gasó, director de l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona, i Joan M. 
Quijada, arxiver de l’AHAT

19.15 h  Balanç i cloenda


