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Fake news, postveritat i autenticitat documental:  

manual bàsic 

Número 
15/2019 

Àrea Bàsica 

Subàrea Autenticitat, integritat  i preservació documental 

Descripció:  

L'arxivística i la diplomàtica són dues ciències que afronten de manera 

constant el repte de tractar amb un capital informacional de qualitat (dades, 

informació, documents) per poder aportar valor a la presa de decisions i a la 

recerca científica. La primera ho fa per la via de la bona gestió d'aquest 

capital des de la fase de producció fins a la seva preservació a llarg termini. La 

segona per la via de proveir una metodologia d'anàlisi que permeti demostrar 

la seva autenticitat i fiabilitat. ¿De quina manera, a més, aquestes ciències 

poden fer front a la desinformació, a la distribució de fake news a la premsa o 

a les xarxes socials? En època de postveritat, on les emocions són prioritzades 

als fets a l'hora de prendre decisions, aquestes dues ciències mostren la seva 

utilitat per retornar la confiança als ciutadans. Aquest curs vol promoure dades 

de autèntiques i de qualitat, per reforçar el valor de les fonts originals i per 

contextualitzar els productors de dades. 

Objectius: 

Dotar als arxivers i gestors de documents d'eines per aportar certesa, 

autenticitat i fiabilitat al capital informacional que gestionen en el seu dia a dia 

i, a la vegada, per poder avaluar críticament la informació que es distribueix 

als mitjans digitals i a les xarxes socials per poder exercir de professionals de 

referència que ajudin a destriar dades de qualitat de dades problemàtiques. 

Programa 

1. Conceptes i terminologia d'aplicació: revisió crítica. 

2. Mètode d'anàlisi diplomàtica: com demostrar l'autenticitat documental. 

3. Eines de fact-checking i d'avaluació crítica de la desinformació i les fake 

news. 

4. Contextualitzar les fonts originals i els productors de dades: com fer-ho bé 

Formadora 

Nom:  Joan 

Cognoms: Soler Jiménez 

Currículum: 

Joan Soler Jiménez (Terrassa, 1975) és llicenciat en historia (UAB), diplomat en 

Arxivística, Diplomàtica i Paleografia (Scuola Vaticana di Paleografia ed 

Archivistica), diplomat en Lletres Llatines (Università Pontificia Gregoriana) i 

postgraduat en Gestió de Documents electrònics (ESAGED). També és 

professor de Diplomàtica medieval, moderna i contemporància l’Escola 

d'Arxivística i Gestió Documental de l'UAB (ESAGED). Des del 2009 és director de 

l'Arxiu Històric de Terrassa. 

Informació del curs  

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur
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Durada 10 hores 
Del 25/11 al 5/12 (moodle) 

i 9/12 (webex) 

Data 
25 de novembre a 5 de desembre 

(Moodle) i 9 de desembre  (Webex)  
 

Participants  

(màxims) 
19  

Preu 75€ (soci) 100€ (no soci) 

Lloc Aula virtual (Moodle i WebEx) 

Certificat Aprofitament 

Dates d’inscripció Fins el 22 de novembre 
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