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Presentació

La Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
l’Arxiu Municipal de Barcelona i l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya organitzen el 7è Laboratori d’Arxius Muni-
cipals. Aquest setè laboratori vol continuar essent un espai de trobada 
on l’intercanvi d’experiències, el debat i la reflexió dels arxivers munici-
pals contribueixin a l’avenç de l’acció dels mateixos arxius municipals.

La jornada s’iniciarà amb la ponència “De la web 1.0 a la 3.0 – Eines 
per a la promoció dels nostres arxius”, que tractarà l’evolució actual 
de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i l’optimització 
que n’han de fer els arxius municipals. La progressiva revolució tecno-
lògica i la globalització d’Internet en la darrera dècada han significat 
un canvi social i cultural de gran abast i, alhora, han obert noves pers-
pectives en els arxius municipals i especialment en la relació entre els 
mateixos arxius i els usuaris.

Superada la primera dècada del segle XXI, els arxius municipals es 
troben immersos en una millora i optimització creixent de les TIC. 
Amb tot, en general, encara hi ha força terreny per recórrer. La seva 
situació respecte a les TIC i la seva presència a Internet és força 
desigual i diversa. És ben cert que hi ha experiències destacables que 
de ben segur poden esdevenir referents però també és evident que cal 
avançar i assolir molta més visibilitat en relació als serveis, recursos i 
documents que ofereixen a la societat.

La globalització de les xarxes socials també ha arribat al món dels 
arxius en general i als arxius municipals, en particular. D’entrada, 
els diversos canals d’aquestes xarxes presenten una oportunitat per 
incrementar la comunicació entre professionals i, alhora, augmentar i 
diversificar els usuaris dels arxius. Amb tot, encara ens trobem en una 
fase incipient d’ús i implantació.

Aquesta jornada vol analitzar l’estat actual de tot això, intercanviar 
experiències i debatre les oportunitats i els reptes de l’ús de les TIC 
als arxius municipals, així com la presència d’aquests a Internet i a 
les xarxes socials en general. Estem convençuts que només d’aquesta 
manera podrem compartir la feina feta fins ara i plantejar aquells 
objectius i actuacions que ens permetin avançar en l’ús de les TIC que 
es troben del tot integrades en la nostra vida quotidiana. 

Tallers 

A continuació, es formaran tres tallers en els quals els assistents tre-
ballaran en grup de forma simultània.

• 1r Taller: Els documents d’arxiu a l’abast dels usuaris                             
Tot i l’avenç de les TIC, la presència i difusió de documents d’arxiu a la 
xarxa no és un fet generaltizat, sinó més aviat poc habitual i desigual  
als arxius municipals. Quins són els factors que condicionen aquesta 
realitat? Són només factors tecnològics? O també hi ha altres condicio-
nants com els recursos materials, humans o econòmics dels mateixos 
arxius? Ja fa anys que les possibilitats de les TIC i les més recents 
xarxes de comunicació ofereixen un potencial que els arxius muni-
cipals aprofiten, però, en general, encara cal fer un pas quantitatiu i 
qualitatiu considerable per integrar-se plenament a la realitat actual.

• 2n Taller: La interacció entre els usuaris i els arxius
Les formes de comunicació i presentació tradicionals dels arxius 
municipals han quedat superades amb l’ús creixent de les TIC i la 
progressiva penetració de les xarxes socials. Aquesta darrera forma de 
comunicació, amb un gran impacte i la consegüent participació de la 
societat en general, esdevé un canal potent i divers que pot facilitar-
nos nous usuaris i mes visibilitat. Tanmateix, l’experiència d’aquestes 
noves formes d’interacció entre usuaris i arxius municipals encara és 
escassa. Quina predisposició i quins recursos hi ha des dels arxius per 
dur a terme aquesta interacció? Quins resultats ens proporcionen les 
experiències endegades fins a l’actualitat ?

• 3r Taller: Les eines col·laboratives per als professionals dels arxius
Les eines col·laboratives beneficien l’intercanvi professional. 
L’existència d’Arxifòrum ha estat i és un model d’intercanvi de coneixe-
ment i experiència dels arxius en general. Existeixen altres experièn-
cies que responen a un àmbit geogràfic o col·lectiu local i altres expe-
riències endegades des de la iniciativa personal. Quin balanç podem 
fer d’aquestes experiències? Quines noves possibilitats ens aporten 
les xarxes socials? Patim un excés d’informació a compartir? Caldria 
sectoritzar segons diferents criteris (tipus d’arxius, temes, ...) aquestes 
eines col·laboratives?

Taula rodona: Els arxius municipals a la xarx@: oportunitats i reptes
En l’actualitat, els arxius municipals presenten realitats diverses 
en relació a l’ús de les TIC i la seva presència a Intenet i, més en 
concret, en les xarxes socials. Per tal d’avançar en el coneixement i 
l’experiència en aquesta creixent participació dels arxius a la xarxa, 
creiem que és imprescindible contrastar la visió de totes les parts que 
intervenen en aquest procés. Quines restriccions legals poden tenir 
els arxius municipals a l’hora de difonfre els documents d’arxiu per In-
ternet i a la xarxa en general? Quina és l’experiència dels usuaris dels 
centres i associacions d’estudis històrics que promouen la recerca i la 
recuperació de la memòria històrica? En quin punt es troba la interac-
ció entre arxius i usuaris? Quina realitat tecnològica ofereixen els arxius 
municipals i quins reptes es poden plantejar a curt i a mitjà termini? 
Cal potenciar les eines col·laboratives a la xarxa entre els professionals 
dels arxius municipals?

Programa

9 h Recollida de la documentació

9.30 h Presentació de la Jornada 
A càrrec dels representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputa-
ció de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Catalunya

10 h Ponència: 
De la web 1.0 a la 3.0 – Eines per a la promoció dels nostres arxius, a 
càrrec de Montserrat Peñarroya (especialista en màrqueting digital)         
 
11.15 h Pausa

11.45-13.45 h Tallers:

• 1r Taller: Els documents d’arxiu a l’abast dels usuaris      

Coordinador: Joan Boadas (Arxiu Municipal de Girona)

Fila zero: Josep Maria Crosas (Arxiu Municipal de Malgrat de Mar), 
Jaume Munuera (Arxiu Municipal de Matadepera) i Carme Vidal 
(doc6)

• 2n Taller: La interacció entre els usuaris i els arxius

Coordinadora: M. Àngels Suquet (Arxiu Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols)

Fila zero: Xavier Conchillo (Arxiu Municipal de Castell-Platja d’Aro), 
Núria Jané (Arxiu Municipal de Cubelles), Francesc Perramon (pro-
jecte Capsa de Sabates, en col·laboració amb l’Arxiu Municipal de 
Tarragona)

• 3r Taller: Les eines col·laboratives per als professionals dels arxius

Coordinador: Paco Fernández (arxiver i blocaire)

Fila zero: David González (arxiver i blocaire), Betlem Martínez (Arxi-
fòrum), Mònica Sesma (Gall, grup d’arxivers de Lleida/ Arxiu Municipal 
de Lleida)

16 h Taula rodona: Els arxius municipals a la xarx@: oportunitats i 
reptes

Moderador: Jordi Serchs (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

Participants: Josep Alert (Associació Memòria i Història de Manresa),  
Coia Escoda (Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Cata-
lunya), Josep Matas (advocat) i Ramon Salvadó (gnuine)

18.30 h Cloenda

La inscripció és gratuïta.
En el moment de formalitzar la inscripció caldrà triar el taller en el qual 
es vulgui participar. 
Termini d’inscripció: 12 d’abril. 
Les places són limitades.

Barcelona, 19 d’abril de 2012
CCCB/ Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Montalegre, 5
08001 Barcelona


