Estadístiques i enquesta de valoració

204
97,1%
2,9%

ASSISTENTS

Tipología
d’assistent
7.85%

ASSISTENTS DE
PAGAMENT

No especifitat

5.4%

Altres

PROVENEN DE
CATALUNYA
LA RESTA

ANDORRA LA VELLA,
BILBAO, BRUSEL·LES,
MAÓ i OVIEDO

21.57%

Tècnic/a

12.74%

Responsable

1.47%

Administratius/ives

23.04%
Arxiver/a

8.82%

Estudiants

8.33%

Cap d’Arxiu / Secció

10.78%
Direcció

ACTIVITATS SOCIALS

Participació a les activitats socials
programades durant el Congrés

Participants

Participants

VISITA GUIADA “UN
MONESTIR ARRAN DE
MAR”

VISITA GUIADA “SALVAMENT
DE NÀUFRAGS I NIU DE
METRALLADORES”

109

63

Inscrits

58

STREET SCAPE
“ENIGMES DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS”

12 EMPRESES
COL·LABORADORES

ENQUESTA DE
SATISFACCIÓ

113 55.4%
Respostes

de participació

ORGANITZACIÓ
I REGISTRE
ORGANITZACIÓ

REGISTRE

3.9

4.7

Sobre 5

Sobre 5

COMENTARIS SOBRE
L’ORGANITZACIÓ
El meu comentari global és molt satisfactori. Algunes observacions puntuals: les
aules del monestir eren massa petites pel
volum de gent que hi havia, la wifi del servei
de traducció es tallava moltes vegades, la
barra de recollir el menjar a la carpa estava
col·lapsat.

Proposaria millores en la traducció simultània que fallava a vegades i en la puntualitat
de les ponències però tenint en compte que
ens havíem de desplaçar d’espais suposo
que era difícil cumplir horaris. Els ponents
eren interessants, així com les propostes
presentades i l’esmorzar i dinars molt bons.

Valoro positivament la possibilitat d’allargar les activitats al cap de setmana. També
l’app del Congrès. Certs aspectes a millorar:
la neteja i subministrament de paper higiènic dels lavabos, el no disposar dels stands
dels patrocinadors mès aprop del teatre, el
sistema de traducció simulània fallava (wifi).

Potser no estaven del tot ben calculats els
temps de “trànsit” entre ponències per a
realitzar els canvis de sala, que no eren a
tocar.

Potser es podria eliminar la pausa cafè de
les 16:15. No té massa sentit després de
només una hora de ponència. Igual seria
preferible allargar el dinar i fer la tarda tota
seguida.

Molt ben organitzat. Alguns problemes en
el control dels temps de les ponències i, en
conseqüència, en els temps d’esmorzars
i continuïtat de ponències. Els assistents
anaven una mica de bòlit.

VALORACIÓ DE LES
PONÈNCIES DE DIJOUS
1 – Ponència Inaugural (John Sheridan)
2 – Mètodes digitals i arxius (Richard Rogers)
3 – L’arxivística com a eina de justicia social (Greg Rolan)
4 – Narrar i visualitzar dades (D. Iglesias, P. Martínez)
5 – Plataformes de participación ciutadana (Pablo Aragón)
6 – Reparació Jurídica i Social (A. Cañabate, N. Carreras, C. Catalán, J. Vila)
7 – La ciutadania com a coproductora de dades (N. Espuny, O. Sagarra, V. Righi)
8 – 4Tic. Govern Obert: publicació de documents en arxius administratius (Nicolás Manero)
9 – EsPublico. El Archivo Electrónico, motor del gestor de expedientes (R. Peñalver, J.García-Aráez, A. Rovira)
10 – Rendició de comptes corporativa (Edu Martín Borregón)
11 – Vidimus. Aplicant Business Intelligence: Què demana el Mercat actual als professionals de la Gestió de la Informació (Alberto Biarge)

VALORACIÓ DE LES
PONÈNCIES DE DIVENDRES
1 – Col·lectius socials i autonomía arxivística (Andrew Flinn)
2 – Tractar i preservar fons de la web social (Ed Summers)
3 – Avantatges i límits del blockchain (Darra Hofman)
4 – Dades massives i arxivística computacional (Mark Hedges)
5 – L’accés a la información com a garantía de drets (B. Agüero, F. Giménez, F. Farriol)
6 – Construint una memoria plural del present (A. Maria, F. Serra, P. Morales)
7 – Experiències curtes: Gamificació
8 – Wolters Kluwer. La gestión del documento-e en el centro de la transformación digital (G. Bustos, J. Soler)
9 – Didàctica per a una futura ciutadania crítica (S. Cabré, M. Àngels Suquet)
10 - Pensant la societat en xarxa (E. Luján, K. Peiró, L. Marini)
11 – Berger – Levrault. SeTDIBA: Construint serveis digitals amb gestió documental als ajuntaments (J. Zamora, M. Lorente)

VALORACIÓ DE LES
PONÈNCIES DE DISSABTE

1 – El paradigma algorítmic (Jordi Torres)
2 – El procés participatiu del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya. Balanç i
continguts (Josep Fernández Trabal)
3 - La Xarxa d’Arxius Comarcals: 35 anys de Difusió i de Servei al país

COMENTARIS SOBRE
EL PROGRAMA
Tot i que la meva valoració global és satisfactòria, crec que que el congrés era molt
miscel·lani i potser si s’hagués centrat en un
tema més concret el resultat encara hagués
estat més positiu.

Es va trobar a faltar parlar d’arxius privats.

Hi ha xerrades interessants per organitzacions grans però poc pràctiques a l’hora
d’aplicar-ho en el nostre dia a dia com a arxivers.

Interessant per aquells arxius que tenen un
caire més social i d’atenció a la ciutadania.
Interessant sobre la teoria de l’arxiu social i
les experiències a nivell personal però gens
adaptat als arxius administratius.

Excel·lent. Completíssim. Presentació de
problemàtiques, solucions, casos reals i productes, i poca teoria, cosa que és d’agraïr.

Afegiria alguna format més tipus debat o de
tertulia amb ponents que permeti discutir o
oferir punts de vista diferents. No tant presentació sinó més discussió entre ponents.

RESTAURACIÓ
RESTAURACIÓ A LA CARPA

SOPAR AL S’AGARÓ

3.6

4.0

Sobre 5

Sobre 5

VALORACIÓ GENERAL
DEL CONGRÉS

8 DE CADA 10 PERSONES
HAN VALORAT EL CONGRÉS COM A

EXCEL·LENT

