


Programa 11 de desembre de 2018

CaixaForum de Barcelona

8.30-9.15 h
Recollida de la documentació

9.15-9.45 h
Presentació de la jornada a càrrec 
dels representants de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació 
d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya

9.45-10.30 h
Ponència: “Els arxius a l’era del Big Data 
i la Intel·ligència artificial”. Ponent: Xa-
vier Marcet (Lead To Change)

10.30-11.15 h
Diàleg compartit: “Sobirania de dades: 
realitat o bones intencions a les admi-
nistracions públiques?”
Moderadora: Remei Perpinyà (Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments - UAB)
Participants: Màrius Boada (Oficina 
Municipal de Dades de l’Ajuntament 
de Barcelona) i Vicenç Ruiz (Associació 
d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya)

11.15-11.45 h
Pausa-cafè

11.45-12.00 h
Presentació d’empresa

12.00-12.30 h  “#Cuéntalo. Preservació de 
la informació a les xarxes socials”, Karma 
Peiró (periodista) i Aniol Maria (arxiver)

12.30-13.30 h   Experiències d’arxius

12.30-12.40 h
“Anàlisi i reconeixement de docu-
ments amb tècniques de visió per 
computador”, Alícia Fornés (Universi-
tat Autònoma de Barcelona)

12.40-12.50 h 
“Visita virtual a un arxiu comarcal”, 
Enric Cobo (Generalitat de Catalu-
nya)

12.50-13.00 h 
“Barcelona ciutat de pau. Memorial 
de la Rambla”, Núria Postico i Adela 
Martínez (Arxiu Municipal de Barce-
lona) 

13.00-13.10 h 
“Afegir valor als documents cartogrà-
fics antics amb la georeferenciació”, 
Rafael Roset (Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya)

13.10-13.20 h 
“La caixa d’eines de gestió documen-
tal per a l’e-administració dels ajun-
taments”, Jaume Zamora (Diputació 
de Barcelona)

13.20-13.30 h 
“Els sistemes que volem”, Marta Mu-
nuera (Arxiu Municipal de Terrassa)

13.30-14.00 h
Debat

14.00-15.30 h
Pausa

15.30-16.15 h
Diàleg compartit: “Big Data. Reptes i 
oportunitats per a la transparència” 
Moderador: Lluís Cermeno (Generalitat 
de Catalunya)
Participants: Nagore de los Ríos (Data 
Driven Communication) i Michael Do-
naldson (Ajuntament de Gavà)

16.15-16.30 h
Presentació d’empresa

16.30-18.00 h
Taula rodona: “Cultura de dades públi-
ques: accés versus privacitat”
Moderador: Joan Soler (Associació d’Ar-
xivers - Gestors de Documents de Ca-
talunya)
Participants: Roger Cots (Ajuntament de 
Gavà), Xavier Duran (químic i periodista 
científic a TV3), Míriam Hatibi (Sibilare), 
Marc Garriga (DesideDatum) i Sergio 
Salgado (Xnet)  

18.00-18.15 h
Cloenda


