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Presentació

En cloure’s el cinquè any de funcionament de l’Es-
cola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
cal remarcar que s’ha continuat amb la política 
de projecció internacional de la nostra institu-
ció; als convenis signats amb la Universitat de 
Michoacán  i l’Escuela Mexicana d’Archivos, cal 
afegir que s’ha avançat en l’establiment de conve-
nis de col·laboració amb la Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina), concretament amb la seva 
Escola d’Arxivística,  i amb els Arxius Generals de 
Bogotà (Colòmbia) i Santo Domingo (República 
Dominicana) amb l’objectiu de atorgar-los asses-
sorament i suport en la formulació de mestratges 
d’arxius en ambdós països i promoure l’intercanvi 
d’informacions i professionals. Aquesta aposta per 
la internacionalització de l’Escola s’ha completat 
amb l’adhesió al Consell Internacional d’Arxius, 
en concret a la Secció d’institucions educatives, 
en data de juliol del 2007. Al seu torn, l’Escola 
ha passat a formar part del Consell Nacional d’Ar-
xius, òrgan assessor i consultiu de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit dels sistema arxivístic català.

Quant a l’aspecte més estrictament docent, signi-
ficar que s’ha depassat el nombre de cent alumnes 
en el global dels dos cursos del Graduat Superior 
i que s’ha celebrat amb gran èxit de concurrència 
i l’assistència de prestigiosos experts internacio-
nals el primer curs del II Postgrau en gestió de 
documents electrònics organitzat per l’Escola 
en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i la Subdirecció General d’Arxius de la 
Generalitat de Catalunya.
  
El creixement i consolidació de l’Escola i la neces-
sitat de donar un suport més intens als diversos 
fronts que s’han desenvolupat d’ençà del 2002, ha 
propiciat que en el mes de setembre del 2006 es 
va procedir a dotar l’Escola d’una estructura més 
complexa; així el Dr. Alfred Mauri passà a exercir 
com a  Cap d’Estudis, la Dra. Remei Perpinyà com 
a coordinadora de l’àrea de recerca i el Sr. Antoni 
Borfo com a responsable de formació continuada. 
Així mateix, en aquesta mateixa línia de millora 
dels recursos per atendre la creixent demanda 

de formació i informació, s’ha procedit a reno-
var totalment el lloc web per tal de proveir-lo de 
més informacions i, sobretot, fer-lo una eina més 
útil per als alumnes i antics alumnes. Finalment, 
senyalar que la valoració de l’enquesta duta a 
terme amb els alumnes de la primera i segona pro-
moció per conèixer el seu grau d’inserció i situació 
laboral ha donat uns resultats altament satisfacto-
ris que confirmen les extraordinàries expectatives 
d’aquest sector professional i la notable integració 
laboral dels graduats superiors. 

Sr. Ramon Alberch i Fugueras
Director de l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents 
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Biblioteconomia  6,52%

Documentació  15,69%

Eny. Tèc. Informàtica  2,00%

Filosofia  2,00%

Història  70,00%

Humanitats  2,00%
Treball Social  2,00%

A diferència d’altres anys, també en coherència 

UAB  40,00%

UB  32,00%

UDG  8,00%

UOC  4,00%

UPF  2,00%

URL  2,00%

URV  8,00%

UV  4,00%

amb el canvi experimentat en els rangs d’edat, la 
data de finalització dels estudis s’apropa de manera 
molt notable a la de la incorporació als estudis del 
Graduat i, fins hi tot, es dóna la incorporació d’un 
8% d’alumnes que preveuen la finalització dels 
estudis en el curs 2007-2008 i 2008-2009 (un 4% 
en cada cas). Cal aquí recordar que el Graduat, al 
correspondre a un segon cicle, permet la incorpo-
ració d’alumnes que no han finalitzat els estudis 
superiors i completar-los de manera simultània.

La gràfica ens mostra clarament el predomini dels 
anys 2006 i 2005 com els dominants en la finalit-
zació dels estudis, amb un 28% i un 26% respec-
tivament; una davallada al 4% per l’any 2004 i 
un increment fins al 14% per l’any 2003. La resta 
d’anys es mantenen en valors entre el 2% i el 4%: 
1992, 2000 i 2002 en el 4%, i 1981, 1998, 1999 i 
2001 en el 2%.

2. Els estudis

2.1. El Graduat

20 a 24  32,00%

25 a 29  38,00%

30 a 34  16,00%

35 a 39  2,00%

40 a 44  8,00%

45 o més  84,00%

Estadístiques de l’alumnat del Graduat Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents corresponents 
al curs 2006-2007

Primer curs
La distribució per sexes de l’alumnat mostra un 
augment significatiu de la presència femenina, que 
se situa en un 66%, davant el 34% de la masculina, 
desdibuxant la tendència a l’equilibri que s’observa-
va en els cursos 2003-2004 i 2004-2005. 

Pel que fa a la mitjana d’edat, que ara se situa en 29 
anys, s’aproxima als valors del curs 2004-2005, que 
era de 28 anys, davant dels 32 anys del curs passat. 

Rangs d’edat

segueixen caracteritzant per un predomini de la 
Història, tot i la davallada de més d’un 6% en 
relació al curs passat, situant-se ara en el 70%. 
Creix en canvi de manera significativa la proce-
dència de Documentació, que passa a un 15,69%. 
Biblioteconomia es manté en valors similars als 
del curs passat, amb un 6,52% i la resta d’alumnes 
es distribueix entre Humanitats, Filosofia, Treball 
Social i Enginyeria Tècnica Informàtica, amb un 
2% cada un.

El nombre d’especialitats s’ha reduït enguany de 
nou a set, tot i que segueixen estant significativa-
ment per sobre de les tres del curs 2004-2005.
Any de finalització dels estudis

2006  28,00%

2007  4,00%

2008  4,00%

2005  26,00%

2004  4,00%

2003  14,00%

2002  4,00%

2001  2,00%

2000  4,00%

1999  2,00%
1998  2,00%

1992  4,00%1981  2,00%

La gràfica que ens mostra la distribució de l’alum-
nat per rangs d’edat evidencia el predomini de les 
franges més joves, entre els 20 i els 30 anys, que 
conjuntament representen el 70% de l’alumnat. 
Així el rang d’entre 20 i 24 anys passa al 32%, 
davant el 8,7% que representava en el curs anteri-
or, mentre el rang entre 25 i 29 anys, que continua 
sent el dominant, representa el 38%, amb una 
petita davallada en relació al 39,13% del curs pas-
sat. El rang d’entre 30 i 34 anys experimenta una 
pujada del 3% i se situa ara en un 16%, mentre 
que els rangs d’edat a partir dels 35 anys reduei-
xen tots el percentatge de manera significativa i se 
situen en valors del 4% entre 35 i 39 anys, del 8% 
entre 40 i 44 anys i del 4% per als de 45 anys o 
més.  Les edats extremes se situen ara en els 20 i 
50 anys respectivament.

Estudis
Els estudis de procedència de l’alumnat se 

1. Organització i suport 
institucional i privat

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED) és una institució adscrita a 
la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant 
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquesta dependència universitària i gerencial 
li confereix una gran capacitat operativa en la 
mesura que d’una banda treballa en el marc d’una 
universitat capdavantera i amb notables recursos 
educatius i, a la vegada, s’integra en l’àmbit de la 
Fundació assolint una acció eficient i ràpida per 
tal d’acomplir amb els seus objectius fundacionals 
que dibuixen una Escola implicada en la docència, 
l’assessoria i la consultoria, i la recerca.

Així mateix, una de les fortaleses de l’Escola 
prové de la seva capacitat per propiciar aliances 
amb altres organismes de l’administració pública i 
amb les empreses punteres del sector professional. 
En aquest sentit, el Consell Assessor, en tant que 
òrgan de representació de l’Escola, és format per 
la Direcció General de Patrimoni Cultural amb qui 
es duu a terme una activa política de col·laboració, 
per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona que ofereix un suport en forma de 
beques als alumnes, i també l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya amb qui es treballa 
prioritàriament per a la impartició del postgrau en 
gestió dels documents electrònics. Cal assenyalar 
l’especial rellevància que suposa la participació de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya que detenta 
la co-direcció del Consell Assessor atès que és la 
representant del col·lectiu professional i l’entitat 
impulsora inicial del projecte d’Escola.
Quant a les empreses del sector, esmentar la deci-
siva participació de l’empresa Baratz dedicada a la 
informatització d’arxius, d’Adocat que es dedica 
a l’organització i custòdia d’arxius, Eypar, fabri-
cant d’armaris compactes, Artyplan, dedicada a la 
impressió i digitalització, i finalment El Periódico 
de Catalunya que atorga el seu suport a les campa-
nyes anyals de difusió de l’Escola.

Centre de procedència
El centre on els alumnes han cursat els seus estudis 
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U. de Granada  1,79%

UAB  39,29%

UB  30,36%

UCM  1,79%

UDG  8,93%

UIB  1,79%

ULL  7,14%

UNED  1,79%
UOC  1,79%

URV  5,36%

previs a l’accés al Graduat  correspon en un 40% a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb un incre-
ment de quasi un 10% respecte del curs anterior. 
Segueix la Universitat de Barcelona, amb un 32% i 
una diferència negativa de quasi 5 punts respecte del 
curs passat. A la Universitat de Girona li correspon 
un 8%, un 4% a la Universitat Oberta de Catalunya, 
un 2% a la Universitat Pompeu Fabra; un 2% a la 
Universitat Ramon Llull, un 8% a la Universitat 
Rovira i Virgili i un 4% a la Universitat de València.

Procedència geogràfica
En la procedència de l’alumnat s’observa un incre-
ment en relació al nombre de llocs d’origen que 
passa de 25 a 30 i mostra per tant una major diver-
sificació geogràfica, però alhora s’observa també 
un clar increment del nombre d’estudiants proce-
dents de Barcelona, que arriba a un total de 13, i 
una presència elevada dels municipis de l’entorn 
metropolità però que no s’incrementa en relació 
als cursos anteriors.

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Avinyonet de Puigventós 1
Badalona 1
Banyoles 1
Barcelona 9
Carcaixent 1
Castellterçol 1
Centelles 1
Gandia 1
Granollers 1
Les Masies de Roda 1
L’Hospitalet de Llobregat 1
Martorelles 1
Molins de Rei 2
Móra la Nova 1
Olot 1
Palamós 1
Roses 1
Sabadell 4
Sant Cugat del Vallès 1
Sant Joan Despí 1
Sant Vicenç dels Horts 1
Santa Coloma de Farners 1
Santa Eulàlia de Riuprimer 1

Biblioteconomia  6,52%
Dret  1,79%

Humanitats  3,57%
Filologia  3,57%

Filosofia  1,79%

Geografia  3,57%

Història  80,36%

Informàtica  1,79%
Turisme  1,79%

1983  1,79%
1985  3,57%

1986  3,57%
1988  5,36%

1989  1,79%

1990  1,79%

1993  7,14%

1995  3,57%

1996  1,79%

2000  8,93%2003  10,71%

2004  17,86%

1997  5,36%

1999  5,36%

2001  7,14%2002  5,36%

2005  8,93%

20 a 24  3,57%

25 a 29  46,43%

30 a 34  12,50%

35 a 39  12,50%

40 a 44  10,71% 45 o més  7,14%

Tarragona 1
Terrassa 3
Torroella de Montgrí 1
Tortosa 2
Valldoreix 1
Vallirana 1
Vic 3
Vilafranca del Penedès 2
Vilassar de Mar 1

Segon curs
La distribució per sexes de l’alumnat de segon curs 
presenta una lleugera majoria masculina (51,8%), 
davant la femenina (48,2%), seguint la tònica del 
curs anterior. La mitjana d’edat és clarament supe-
rior a la del primer curs d’enguany i a la del segon 
de l’any passat, situant-se en els 32 anys. Les edats 
extremes corresponen als 24 i als 59 anys.

Rangs d’edat

A diferència del curs anterior, la distribució per 
rangs d’edat mostra un clar domini dels segments 
de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys, que entre amb-
dós corresponen al 66,07% de l’alumnat, amb 
un 46,43% pel primer i un 19,64% pel segon. El 
segment entre els 20 i el 24 anys experimenta una 
clara davallada en relació a la situació del curs 
passat. Mentre pel curs 2005-2006 representava 
un 23,91%, enguany se situa en el 3,57%. El rang 
següent correspon a la franja de 35 a 39 anys, amb 
un 12,5%, seguit del de 40 a 44 (10,71%) i final-
ment el de 45 o més anys amb un 7,14%.

Estudis

En relació als estudis de procedència, el nombre 
d’especialitats s’eleva fins a nou, a diferència del 
curs anterior que se situava en cinc. Història mostra 
un predomini absolut, amb un 80,36%, seguit de 
Biblioteconomia amb un 6,52%, Filologia, Geografia 
i Humanitats amb un 3,57% cada una i Informàtica, 
Turisme, Dret i Filosofia, amb un 1,79%.

Any de finalització dels estudis

El desplaçament de les franges d’edat en relació al 
curs passat també es manifesta en una diferencia-
ció respecte de l’any de finalització dels estudis de 
procedència. El 37,5% correspon al període entre 
2003 i 2005 i el 21,43% al període entre 2002 i 
2000. La resta  es distribueixen en percentatges 
menors del 7,14% pel 1993; del 5,36% per a 1988, 
1997 i 1999; del 3,57% per a 1985, 1986 i 1995; i 
de l’1,79% per a 1989, 1990 i 1996.

Centre de procedència

En relació als centres on l’alumnat ha cursat els 
seus estudis de procedència, trobem un total de 
deu universitats. Els percentatges superiors corres-
ponen a la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
un 39,29% dels alumnes, seguida de la Universitat 
de Barcelona, amb un 30,36%. La resta es distri-
bueix en un 8,93% de la Universitat de Girona, 
el 7,14% de la Universitat de Lleida, el 5,36% de 
la Universitat Rovira i Virgili, i l’1,79% per a les 
universitats Complutense de Madrid, de les Illes 
Balears, la UNED, la UOC, i la de Granada.

Procedència geogràfica
Els 35 llocs de procedència de l’alumnat, davant 
els 32 del curs passat, expressen un augment 
progressiu de l’amplitud geogràfica que es ve 
observant des de la implantació dels estudis, tot 
i que segueix presentat un pes molt significatiu 
Barcelona i el seu entorn metropolità.

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Aitona 1
Badalona 2
Barcelona 15
Belianes 1
Blanes 1
Calonge 1
Cerdanyola del Vallès 2
Collbató 1
Coma-Ruga 1
Esplugues de Llobregat 1
Figueres 1
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Figuerola del Camp 1
Girona 1
Granollers 1
Jesús - Tortosa 1
La Floresta 1
La Laguna 1
La Portella 1
Les Franqueses del Vallès 2
Lleida 3
Manresa 1
Massalcoreig 1
Montgat 1
Parets del Vallès 1
Rubí 1
Salàs de Pallars 1
Sant Cugat 1
Sant Feliu de Guíxols 1
Sant Joan de les Abadesses 1
Santa Eulàlia de Ronçana 1
Taradell 1
Tarragona 1
Terrassa 2
Torelló 2
Vielha 1

Professorat
Primer curs:
Nom i assignatura que imparteix

Antoni Borfo Bach, Arxiu General de la UAB
Sistemes de classificació i arxivament

Pilar Cid Leal, Dra. en Ciències de la Comunicació 
Gestió de la documentació i la informació a l’empresa

Josep Fernández Trabal, Dr. en Història. Arxiu 
Nacional de Catalunya
Fons i documents d’institucions i empresa

Marta Franch Saguer, Dra. en Dret
Introducció al Dret

Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de circuits administratius

Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Legislació i règim jurídic dels documents

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Fons i documents de l’Administració pública

Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya
Mètodes de descripció i recuperació de documents

Miquel Rodríguez, Enginyer Tècnic en Informàtica 
de Sistemes. Executive MBA per La Salle

Óscar Tirvió, Institut Català de Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació

Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona
Introducció a l’arxivística

Segon curs:
Nom i assignatura que imparteix

Jesús Alturo, Catedràtic de Paleografia de la UAB
Paleografia i diplomàtica

Marta Esteve Canals, restauradora. Biblioteca de 
Catalunya

Raquel García Quiroga, restauradora
Equipaments d’arxius i conservació de documents

Sílvia Domènech, Arxiu Fotogràfic. Arxiu Històric 
de la Ciutat
Gestió de Documents audiovisuals i gràfics

Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Avaluació Documental
Practicum

Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de 
Catalunya
Sistemes de gestió documental

Josep Matas, advocat i arxiver
Règim jurídic d’accés als documents i a les dades

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor Escola 
Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu 
Màrqueting i dinamització cultural

Sònia Oliveras, Enginyera Informàtica. Ajuntament 
de Girona
Gestió de Documents Electrònics

2.2. Formació de tercer cicle

El dia 17 de gener de 2007, amb una interessant 
conferència sobre arxius electrònics  impartida 
pel Sr. Jordi Masias, director de CATCert, és va 
iniciar la segona edició del Postgrau de Gestió 
de Documents Electrònics. Una de les principals 
novetats d’aquesta edició del postgrau ha estat la 
col·laboració de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya que, conjuntament amb l’Associa-
ció d’Arxivers de Catalunya, el Departament de 
Cultura i l’ESAGED fan possible la programació 
del postgrau.

Per tant, el postgrau respon a la coincidència 
d’objectius estratègics entre diverses institucions 
per oferir un adequació i especialització tècnica 
en la gestió dels documents en suports electrò-
nics. L’estructura del programa del postgrau s’ha 
modificat lleugerament passant de cinc mòduls a 
quatre que es cursaran durant dos anys acadèmics 
per facilitar l’assistència dels alumnes i concen-
trant les assignatures en dues sessions setmanals. 
Les sessions van tenir lloc a les instal·lacions de 
l’EAPC. 

Durant aquest curs s’han desenvolupat els dos 
primers mòduls amb la participació de reconeguts 
professionals: J. Matas, R. Suppi, I. Alamillo, F. 
Baygual, F. Gili, J. Sardà, Ll. Cermeno, A. Díaz, J. 
Serra, Ch. Ghariani, P. Fuzeau, Ll.E. Casellas, M. 
Canela, que van mostrar la qualitat dels seus plan-
tejaments i experiències i que van col·laborar per 
assolir el bon nivell del postgrau. 

L’èxit dels dos primers mòduls d’aquesta segona 
edició, on es van ocupar totes les places disponi-
bles i es va generar una llista d’espera, permetrà 
noves i millors convocatòries en un futur proper.  
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Empreses Alumnes

Ajuntament de Banyoles 1
Ajuntament de Barcelona (Serveis Generals) 3
Ajuntament de Canyelles -
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1 
Ajuntament de Granollers 2
Ajuntament de Mollet del Vallès 1
Ajuntament de Molins de Rei 3
Ajuntament de Palamós 1
Ajuntament de Sabadell 1
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès -
Ajuntament de Terrassa 1
Consell Comarcal del Baix Llobregat 1
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 1
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 2
Departament de Cultura 2
Departament de Governació i
Administracions Públiques 2
Departament de Justícia 33
Departament de Presidència 1
Escola d’Administració Pública de Catalunya 1 
Fundació Gran Teatre del Liceu 2
Institut de Cultura de Barcelona 5
Institut Municipal de Cultura i
Esports de Terrassa 1
Ipsen Pharma, S.A. 1
Joventut Nacionalista de Catalunya -
Museu Nacional d’Art de Catalunya 1
Universitat Autònoma de Barcelona  1
Universitat Politècnica de Catalunya 1

3.1. Convenis institucionals

Als convenis signats el mes de juny del 2006 amb la 
Universitat de Michoacán, situada a la vila mexicana 
de Morèlia, i amb l’Escuela Mexicana de Archivos 
emplaçada a Mèxic D.F. cal afegir les gestions inicia-
des per tal de signar sengles convenis de col·laboració 
amb la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), 
concretament amb la seva Escola d’Arxivística, així 
com amb l’Arxiu General de la Nació de Colòmbia. 
En ambdós casos es tracta de promoure els intercanvis 
d’informació, proposar la realització de programes de 
formació conjunts i propiciar l’intercanvi d’alumnes. 
També s’ha mantingut una estreta relació amb l’Ar-
xiu General de la Nació de la República Dominicana 
per tal d’atorgar-los l’assessorament de l’Escola en la 
conformació del seu pla de formació (estructura dels 
estudis, tipus d’assignatures, perfil del professorat) 
concretat en la planificació d’un mestratge en arxius 
que s’impartirà el curs 2007-2008. També s’ha signat 
un conveni l’abril del 2007 entre l’Escola, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya i la Direcció General de la 
Memòria Democràtica per tal que es procedeixi al trac-
tament dels gairebé 100.000 expedients d’interns dels 
fons penitenciaris corresponents al període 1939-1960 
que es conserven a l’Arxiu Nacional amb la finalitat de 
promoure l’accés a una informació vital i de remarca-
ble interès social. Finalment, el mes d’abril del 2007 el 
Director General de la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona i el Director General de l’empresa d’im-
pressió i digitalització Artyplan signaven un conveni 
de col·laboració mitjançant el qual aquesta empresa 
s’integrava en el Consell Assessor de l’Escola. 

3.2. Convenis de pràctiques

L’Escola, mitjançant la FUAB, ha signat convenis amb 
empreses i administracions públiques, de manera 
que ha possibilitat que alumnes de primer i segon 
curs poguessin dur a terme pràctiques remunerades 
en diversos arxius fomentant així una major inserció 
al mercat laboral. Del mes de setembre de l’any 2006 
fins el setembre del 2007 s’han signat els següents 
convenis:

3. Cooperació amb    
institucions i empreses 

2.3. Formació continuada

En aplicació del conveni signat amb l’Associació 
d’Arxivers de Catalunya, s’han dut a terme els 
següents cursos adreçats al sector professional 
d’arxivers catalans:
 
- Protecció de dades de caràcter personal i arxius. 
Barcelona, 21 de setembre de 2006.

- Signatura digital i certificació digital. Tarragona, 
18 d’octubre de 2006.

- Normalització de documents de treball en admi-
nistracions públiques. Girona, 7 de novembre de 
2006.

- Seminari sobre quadres de classificació unifor-
mes. Lleida, 20 de novembre de 2006.

- L’arxiu d’imatges i la seva regulació legal. 
Barcelona, 3 d’abril de 2007 i Lleida, 19 de juny 
de 2007.

-  La creació d’un arxiu digital/audiovisual. 
Criteris per a la intervenció als fons. Girona, 18 
d’abril de 2007. 

- Seminari sobre classificació en documentació 
municipal. Barcelona, 7 de maig de 2007. 

- Avaluació i preservació de la documentació elec-
trònica. Barcelona, 6 de juny de 2007.

- Google: més que un cercador. Barcelona, 18 i 20 
de juny de 2007. 

2.4. Formació empresarial

Formació en gestió d’arxius per al personal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat), 16 hores. Diputació de Barcelona, 20, 
22, 28 i 30 de novembre de 2006.

Formació en gestió de documents i arxiu per al 
personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès (Vallès Occidental), 16 hores. Diputació de 
Barcelona, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2006.
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En el marc del pla de comunicació, l’Escola ha 
assistit al Saló de l’Ensenyament per tal de donar 
a conèixer la seva oferta docent, ha participat en 
les Jornades de Portes Obertes de la Universitat 
Autònoma i ha realitzat una sèrie de xerrades 
informatives per presentar els seus estudis a 
diverses facultats i departaments universitaris. 
També ha tramès els opuscles informatius a les 
associacions i col·legis professionals i als arxius 
més rellevants del país, i mitjançant el lloc web de 
l’Escola i de l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
s’ha mantingut un contacte estable i permanent 
amb el sector professional.

Al seu torn, el dia 26 d’octubre del 2006 va tenir 
lloc la inauguració oficial del curs acadèmic 2006-
2007 amb una conferència del Dr. José Ramón 
Cruz Mundet, Subdirector General dels arxius de 
l’estat, intitulada “Del dicho al hecho. El valor de 
la enseñanza archivística”. En el mateix acte es 
va procedir al lliurament de diplomes a la tercera 
promoció de Graduats Superiors en Arxivística i 
Gestió de Documents.  
 
Remarcar, també, que el Director de l’Escola fou 
convidat a presentar una ponència sobre la gène-
si i evolució de l’Escola al Congrés d’Arxius de 
Tradició Ibèrica que es va celebrar a la ciutat de 
San José (Costa Rica) els dies 3-6 de juliol del 
2007. Així mateix, els Drs. Alfred Mauri i Remei 
Perpinyà varen presentar una ponència intitulada 
“Formació i professionalització en el marc de la 
convergència europea” al XIè Congrés d’Arxius de 
Catalunya, celebrat a la vila de la Seu d’Urgell els 
dies 10-12 de maig del 2007. Finalment, assenya-
lar que el Dr. Alfred Mauri va assistir a Madrid al 
Seminari “La formación on line en el sector educa-
tivo” els dies 26 i 27 de juny del 2007.     

5. Difusió i Promoció4. Projectes 

Enguany l’Escola ha continuat donant el seu suport 
a la continuïtat dels projectes endegats d’ençà de 
l’any 2004, principalment al projecte d’investigació 
sobre la problemàtica dels fongs i altres microorga-
nismes en el patrimoni documental conjuntament 
amb el departament de Sanitat i Anatomia Animal 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de 
Catalunya, l’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Insti-
tut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull 
i les empreses Gestior Químics i Estudi B2. Així, en 
el marc dels protocols per a la prevenció, control i 
tractament de les infeccions per microorganismes 
que afecten el patrimoni documental, s’han redactat 
directrius i protocols referits als dipòsits d’arxiu, al 
desenvolupament d’una infecció, al control de 
nous ingressos de documentació, a la identificació 
de microorganismes, a la prevenció de riscos per a 
la salut davant el desenvolupament de microorga-
nismes en material d’arxiu, de tractament químic 
de documents i espais infectats, de reubicació i 
aïllament de documentació infectada i tractada, 
i d’accés i consulta de documentació infectada i 
tractada, per tal de promoure’n la seva difusió en 
forma de publicació per a coneixement del sectors 
implicats.

També s’ha donat continuïtat al projecte de digita-
lització de documents històrics mitjançant el des-
envolupament d’un sistema avançat de reconeixe-
ment òptic de caràcters. Aquest projecte és impul-
sat per l’Escola, el Centre de Visió per Computador 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i el 
Departament de Cultura de la Generalitat mitjan-
çant la Subdirecció General d’Arxius i l’Arxiu 
Històric de Girona, centre on es duen a terme les 
proves en base a la sèrie d’expedients de frontera 
del fons del Govern Civil (1940-1976).

Finalment l’Escola ha participat en el projecte 
d’organització dels arxius públics de la ciutat mar-
roquina de Fes, liderat per l’organització no gover-
namental Arxivers sense Fronteres, mitjançant la 
col·laboració de diversos alumnes de l’Escola.




