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Les eines i  recursos que ens ofereix la tecnologia han 
provocat nous reptes, noves inquietuds, i, pel que fa 
als professionals de l’arxivística, la gestió de docu-
ments i de la informació, un cert neguit per estar a 
l’alçada de les circumstàncies,  formar-nos per poder 
donar resposta a les peticions dels usuaris que 
sol·liciten  la informació ràpida, fàcil, en línea. 

Hem de trobar l’equilibri  entre el que som, quines són 
les nostres competències professionals i, el que se’ns 
demana que siguem. Què hem de canviar o millorar? 
Identificar les necessitats dels nostres usuaris, 
conèixer, per exemple, com les xarxes socials ens 
poden donar suport en els centres d’arxiu, tipificar els 
usuaris i les seves necessitats d’informació, el perfil de 
les cerques i saber relacionar la informació, sense 
oblidar-nos dels principis de la ciència arxivística.

D’altra banda, la majoria de nosaltres treballem en 
institucions de l’Administració pública i aquesta és 
una perspectiva ben diferent a la de l’empresa priva-
da, i sobretot pel que fa a les consultores que  són 
contractades per l’Administració per donar suport a 
tasques de circuits documentals, gestió de docu-
ments, implantació de processos, etc. Per què no 
compten amb arxivers en les seves plantilles? Què els 
podem oferir? Ens cal reflexionar sobre  altres  sortides 
laborals que podem tenir els arxivers en entorns 
canviants. 

Allò evident és que hi ha una dispersió d’eines i 
llenguatges informàtics que ens ofereixen les noves 
tecnologies de la informació, que les hem de conèixer 
i incorporar a l’arxivística i la gestió documental si 
volem donar resposta a les peticions d’informació 
dels nous usuaris.

En aquesta nova edició, el XIIIè Congrés d’Arxivística 
de Catalunya, que enguany se celebra a Lloret de Mar, 
s’ha programat un seguit de presentacions per poder 
conèixer de primera mà i per part d’experts en les 
matèries, quines són aquestes noves eines, els nous 
models i continguts per promoure la nostra professió, 
tant a nivell públic com en el món privat.
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09:00-10:00 h Recepció i recollida de documentació

10:00-10:30 h Acte inaugural 

10:30- 10:45 h Presentació de continguts del Congrés  
 Comitè Científic 

10:45-11:15 h Pausa- cafè

11:15-12:15 h Del “Mal d’arxiu” a “La febre d’arxiu”. 
 La noció d’arxiu en la cultura 
 contemporània 
 Xavier Antich, filòsof i professor
 d’Estètica de la Universitat de Girona

12:15-13:15 h La posició dels arxivers davant dels  
 nous projectes de gestió documental 
 Jean-François Moufflet, arxiver, 
 Bureau de traitement et de la 
 conservations des archives, 
 Archives de France

13:15-14:00 h Debat

14:00-16:00 h Dinar

16:00-16:45 h Una diplomàtica pels 
 documents en crisi 
 Joan Soler, arxiver, 
 Arxiu Històric de Terrassa

16:45-17:30 h L’ús i el valor dels documents a la 
 web 2.0 del Govern federal dels EUA 
 Rebekah Fairbank, Appraisal 
 Archivist, National Archives and 
 Records Administration, NARA.

17:30-18:00 h  Debat

18:30 h Visita i sopar als Jardins 
 de Santa Clotilde
 (trasllat en autocar)

Dijous, 5 de maig
Horaris Sessions

10:00-11:00 h Aproximació a les ontologies: 
 definició i construcció. 
 Aplicacions en el camp de l’arxivística
 Julio Quílez, arxiver, 
 Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

11:00-11:30 h Pausa- cafè

11:30-12:30 h Les xarxes socials revolucionaran 
 la professió d'arxiver
 Jordi Graells i Costa, expert en
 Internet, xarxes socials i comunicació
 web, i responsable d'Innovació 
 i Continguts de la Generalitat 
 de Catalunya

12:30-13:30 h L’arxivística a la postmodernitat
 Marcel Pena, llicenciat en 
 filosofia i arxiver

13:30- 14:00 h Debat

14:00-16:00 h Dinar

16:00-17:30 h Taula rodona 1 
 Wikileaks: sospites o evidències?
 Antoni Puigverd, escriptor
 Joan B. Culla, professor d’Història
  Contemporànea, Universitat 
 Autònoma de Barcelona
 Moderador: 
 Joan Soler, director de 
 l’Arxiu Històric de Terrassa

17:30-18:00 h Debat

18:15 h Assemblea General de l’AAC

21:00 h Sopar 

Divendres,  6  de maig
Horaris Sessions

10:30-11:00 h Presentació dels primers resultats 
 del grup de treball de 
 “Competències Professionals”
 Josep Conejo, Glòria Gimeno 
 i Jordi Vilamala, arxivers 

11:.00- 12:00 h Taula rodona 2
 Arxivers i empresa privada
 Mario Alguacil, 
 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 Rosa Lloveras, Ebla gestió documental
 Arnau Guardiola, Oficina Ponti 
 Moderador: 
 Josep Conejo, arxiver de la Oficina 
 de Patrimoni Cultural de la 
 Diputació de Barcelona

12:00-12:15 h  Debat

12:15-12:30 h Presentació de Lligall núm. 31. 
 Consell de redacció

12:30-12:45 h Conclusions i acte de clausura

12:45 h Aperitiu de comiat

Dissabte, 7 de maig
Horaris Sessions
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