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Seminari sobre arxius i dades obertes 

Número 

12/2019 

Àrea Recerca 

Subàrea Innovació digital 

Descripció  

Per què un seminari i no un curs? Doncs perquè l'objectiu és aprendre de les 

experiències de tothom, sigui quin sigui el nivell de l'experiència realitzada o si 

aquesta es limita a ser-ne una persona usuària. 

 

El punt de partida serà l'experiència de l'Arxiu Municipal de Girona exposant 

èxit i entrebancs, és a dir, tant els aspectes positius com els menys satisfactoris, 

però el plantejament serà que tothom pugui parlar i exposar el seu cas amb la 

màxima confiança i transparència i, per això, el seminari es farà sota la Regla 

Chatham House* 

 
* Regla Chatham House: 

Quan una reunió, o una part d'una reunió, es convoca sota la Regla de Chatham House, els 

participants tenen el dret d'utilitzar la informació que reben, però no es pot revelar ni la identitat ni 

l'afiliació de l'orador, ni de cap altre participant. 

Objectius 

 Introducció a les dades obertes 

 Compartir coneixement amb experiències sobre dades obertes i arxius 

dels i les assistents. 

Programa 

Obrir dades no és complicat però sí que genera diversos interrogants que 

intentarem resoldre conjuntament: 

 

Per què no oferim dades obertes? 

 

Quines dificultats d'ordre pràctic tenim per oferir dades estructurades? 

 

Ho estem fent de la millor manera possible? 

 

Quins criteris seguim? 

 

Ho hem de limitar als instruments de descripció? 

 

Quina informació de context és necessària? 

 

Com a col·lectiu professional podem consensuar unes pautes mínimes? 

 

Després del seminari, i a partir de les idees, els problemes i les propostes 

exposades s'intentarà consensuar un document de "conclusions" amb totes les 

persones assistents que, posteriorment, es difondria entra el col·lectiu 

professional per a recollir noves idees i propostes. És a dir, aconseguir un primer 

document de treball. 

Formador 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regla_Chatham_House
https://ca.wikipedia.org/wiki/Regla_Chatham_House
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Nom  Lluis-Esteve 

Cognoms Casellas 

Currículum 

Lluís-Esteve Casellas Serra – Arxiver, cap de la Secció de Gestió Documental i 

Arxiu, i Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Girona. Membre del 

Grup d’Experts d’Avaluació de l’ICA. Ha col·laborat en el projecte InterPARES 

TRUST, de la University of British Columbia. Vocal de la Comissió Nacional 

d'Accés i d'Avaluació i Tria Documentalde Catalunya (CNAATD), entre 2001 i 

2015, en representació de l'Administració local, i coordinador del Grup de 

treball sobre documentació municipal, del qual fou membre des seva creació 

el 1994. Ha col·laborat en diversos grups de treball nacionals i internacionals 

(InterPARES 3, FIED, MoReq2, Documents Vitals), i representant de l’AAC al 

CTN50/SC1 d'AENOR. Autor de més d'un centenar articles sobre arxivística i 

també sobre arqueologia i història. Els darrers treballs s’han centrat en les 

dades obertes, l'avaluació, la transparència i la gestió de dades des del punt 

de vista de la gestió de documents. 

Informació del curs  

Durada 3 hores De 16h a 19h 

Data 25 d’octubre   

Participants  

(màxims) 
20  

Preu 30€ (socis) 60€ (no socis) 

Lloc Arxiu Històric de Girona 

Dates d’inscripció Fins el 18 d’octubre 

 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur

