
Preu i
inscripcions
Preu socis 30 €
Preu no socis 45 €
Preu socis aturats i estudiants 15 €

Del 7 al 25 de maig podeu fer la inscripció a la web de l’AAC. 
Aquesta es formalitzarà un cop hàgiu fet l’ingrés corresponent
https://arxivers.com/index.php/formacio/inscripcio-a-formacio

Lloc
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
Av. de les Drassanes, s/n · 08001 Barcelona
Tel. 93 342 99 20
www.mmb.cat

Organitza

Amb el suport de

Amb col·laboració de



El desembre passat, en el marc de les eleccions del 21D, vam celebrar un 
debat amb representants de partits polítics sota el títol Els arxius que vo-
lem, per tal de copsar quines propostes electorals tenien sobre els arxius i 
la gestió documental. Mantenim, per a la present Jornada, aquell títol com 
a mostra de la voluntat de continuar reflexionant sobre el model d’arxius a 
Catalunya. 

En aquesta ocasió, volem centrar-nos en les aportacions que hi poden fer 
diferents sectors professionals. Començant, òbviament, pel nostre propi. En 
concret, comptarem amb la presentació del Pla d’Arxius i Gestió Documental 
que el Departament de Cultura està elaborant al voltant de la visió i missió 
que han de regir el Sistema d’Arxius de Catalunya. També hi tindran cabuda 
les demandes i propostes realitzades des d’àmbits afins com la participació 
ciutadana, la lluita anticorrupció, els drets humans, la innovació, la gestió 
cultural o el periodisme de dades. 

Tot plegat, tenint sempre present que així com està canviant la natura de les 
administracions sota el paradigma del govern obert (de la jerarquia al node, 
de la burocràcia a la co-creació política), per força ha de canviar també la 
natura i les estructures d’una disciplina nascuda i pensada més com a arse-
nal del poder que no pas com a garantia de rendició de comptes.

8.30-9h
Recollida de la documentació

9-9.15h
Inauguració de la Jornada
Jusèp Boya, director general del Patrimoni Cultural
Roger Marcet i Barbé, director del Museu Marítim 
Joan Soler i Jiménez, president de l’AAC

9.15 h
Comunicació
“Govern obert. Arxius oberts?”
a càrrec d’Ismael Peña López, doctor en societat de 
la informació i el coneixement, professor de Polítiques 
públiques per al Desenvolupament (UOC)

10.15h
Pausa i cafè

10.45-12h
Comunicació
“El Pla d’Arxius i Gestió Documental de 
Catalunya: propòsit, objectius i metodologia” 
a càrrec de Josep Fernàndez Trabal, cap de secció de 
fons històrics de l’Arxiu Nacional de Catalunya

12h-14h
Taula rodona
“Govern Digital i Rendició de Comptes”
Moderador: Francesc Giménez, vocal de Formació de 
l’AAC

Participants
Quim Borràs, arxiver en cap i membre del Consell 
Assessor per la Transparència de l’Ajuntament de 
Barcelona

Lourdes Parramon, cap de relacions institucionals 
de l’Oficina Antifrau i membre del Consell per a la 
Governança dels Arxius i la Informació Pública de l’AAC
Sergio Salgado, membre de Xnet
David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya i membre del Consell per a la Governança 
dels Arxius i la Informació Pública de l’AAC

14-16h
Dinar

16-17.45h
Taula rodona
“Innovació i Socialització”
Moderadora: Erola Simon, vocal de comunicació i 
educació de l’AAC

Participants 
Xavier Fina, director d’ICC Consultors, professor a 
l’ESMUC i membre del Consell per a la Governança dels 
Arxius i la Informació Pública de l’AAC
Xavier Marcet, CEO de Lead To Change i membre del 
Consell per a la Governança dels Arxius i la Informació 
Pública de l’AAC 
Joaquim Nadal, director de l’Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural
Eli Vivas, co-fundadora de StoryData BCN i professora 
de periodisme de dades a Blanquerna (URL)

18.00h
Assemblea AAC


