
Escola Super ior d’Arxivíst ica
i Gestió de Documents

www.esaged.cat

memòria
2008-2009





memòria
2008-2009



Edició
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Edifici Blanc - Campus de la UAB
08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 581 73 99 - Fax: 93 581 74 95
esaged@uab.cat
www.esaged.cat

Coordinació editorial
Administració / Qualitat

Disseny gràfic
Espai Gràfic

Dipòsit legal
B-55.652-06



memòria
2008-2009

Índex

Presentació          5

1. Organització i suport institucional i privat     6

2. Els estudis          6
 
 2.1. El Graduat        6
 
 2.2. Formació de tercer cicle       12

 2.3. Formació continuada        12 

3. Cooperació amb institucions i empreses      13

 3.1. Convenis institucionals 13

 3.2. Convenis de pràctiques 13

4. Projectes 14

5. Difusió i Promoció         14





 Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2008-2009 5

Presentació

L’assoliment del setè aniversari de la creació de 
l’Escola permet albirar la consecució d’una sèrie 
de fites que evidencien el notable arrelament 
d’aquesta institució docent en el teixit professio-
nal i en la societat catalana i, sobretot, la ràpida i 
intensa transformació que ha propiciat. En primer 
terme la irrupció dels Graduats en tots els nivells 
de l’administració pública –autonòmica, local- i 
les primeres manifestacions d’inserció en el món 
de l’empresa privada. En un moment d’emergència 
de la memòria històrica i de l’administració elec-
trònica –en realitat els dos elements estructurals 
de l’exercici professional- l’Escola ha actuat com 
a catalitzador d’un mercat que precisava de pro-
fessionals preparats per assumir aquests reptes i la 
pròpia evolució dels indicadors de demanda fan 
pensar en unes excel·lents expectatives d’integra-
ció laboral a mitjà i llarg termini. Diversos estudis 
menats des de l’Escola situen en un 92% el per-
centatge de Graduats que ocupen llocs de treball 
en arxius en règim d’estabilitat i permanència en 
un breu lapse de temps. 

Un segon element a destacar ho constitueixen els 
treballs empresos per adequar l’Escola als requeri-
ments de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Al 
llarg del curs s’ha treballant intensament per asso-
lir dos canvis decisius; d’una banda preparar els 
informes adients per aconseguir l’estatus d’Escola 
adscrita a la Universitat Autònoma i de l’altra l’es-
forç de planificació que ha permès l’endegament 
del Màster en arxivística i gestió de documents per 
al curs 2009-2010 i els estudis realitzats per tal que 
tinguin la consideració d’oficials. 

En darrer terme, l’Escola ha continuat la seva 
acció de projecció internacional i de suport a 
projectes formatius. En aquest sentit cal remarcar 
la presència de tres professors de l’Escola en la 
impartició d’un mestratge en arxius desenvolupat 
per la Universitat i l’Arxiu General de la República 
Dominicana i, sobretot, la continuïtat de la col-
laboració establerta amb l’Escuela Mexicana de 
Archivos amb seu a Mèxic D.F. També s’han 
reprès els contactes amb la Universitat mexicana 
de l’estat de Michoacán per oferir un mestratge 

en arxivística amb l’assessorament de l’Escola. En 
definitiva, moments de canvis i de generar noves 
propostes amb l’objectiu de mantenir una oferta 
docent innovadora i de qualitat.

Ramon Alberch i Fugueras
Director de l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
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2. Els estudis1. Organització i suport 
institucional i privat

Atès que l’Escola és una institució vinculada a la 
Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant 
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, 
cal convocar periòdicament els òrgans de govern i 
representació per tal de retre comptes de les seves 
activitats i planificar les accions de futur. Així el 
27 de maig del 2009 es va dur a terme la reunió 
preceptiva del Consell Assessor de l’Escola confor-
mat per diverses institucions públiques i empre-
ses privades. Foren convocats els representants 
de la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya –que copre-
sideix el Consell en tant que ens aglutinador de 
tot el col·lectiu professional-, i les empreses Baratz 
(Informatització d’Arxius), Adocat (organització i 
custòdia d’arxius), Artyplan (impressió i digita-
lització), Eypar (fabricant d’armaris compactes) i 
El Periódico de Catalunya que dóna cobertura a 
les campanyes de difusió de l’Escola. Es presentà 
l’informe i la memòria del curs, i els projectes pre-
vistos per a l’exercici 2008-2009.

Així mateix, l’11 de maig de 2009 es va reunir el 
Consell Acadèmic conformat pels Drs. José Enrique 
Ruíz-Domènec, en tant que president i delegat de 
la Rectora, Javier Antón, vocal de la UAB, Manuel 
Jorba, vocal de la UAB, Santiago Guerrero com 
a vice-president executiu i Director General de 
la FUAB, el Sr. Ramon Alberch com a Director 
de l’Escola, la Sra. Maria Rosa Català, Directora 
jurídica i de recursos humans, el Dr. Alfred Mauri 
en la seva qualitat de coordinador de titulació i la 
Sra. Maria dels Àngels Rodríguez, Administradora 
i responsable de qualitat de l’Escola. Es valorà 
l’informe de les activitats de l’Escola, amb especial 
esment al Pla d’Estudis, la procedència de l’alum-
nat, el pla de qualitat, el balanç econòmic i, molt 
especialment, els informes previs per a la inclusió 
de l’Escola com a ens adscrit a la UAB i els treballs 
de redacció del pla d’estudis i viabilitat del màster 
en arxivística i gestió documental.

2.1. El Graduat

Pel que fa al Graduat Superior s’ha elaborat l’es-
tadística per als dos cursos que permet conèixer 
els rangs d’edat, els estudis de procedència, l’any 
de finalització dels estudis, els centres i llocs de 
procedència geogràfica. 

Estadístiques de l’alumnat del Graduat Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents corresponents 
al curs 2007-2008

Primer curs
L’alumnat femení representa en aquest curs un 
54,3% davant el 45,6% del masculí. Ambdós per-
centatges són molt similars als del curs anterior i 
mantenen els valors més equilibrats que es venen 
donant darrerament. 

Un any més la mitjana d’edat se situa en 30 anys, 
mantenint la mateixa del curs passat i dins la for-
quilla d’oscil·lació entre el 28 i els 32 anys, que ha 
estat l’habitual fins ara.

Rangs d’edat

Tot i el predomini de la franja d’edat entre els 20 i 
els 30 anys, amb un 57,57%, aquesta es veu reduï-
da un cop més en benefici de les franges més altes. 
Si aquestes dues primeres es veuen minvades en 
7,43 punts respecte del curs passat, la de 30 a 34 
anys se situa en el 15,15% amb una lleugera dava-
llada d’1,13 punts. El canvi més substancial el pre-

20 a 24 27,27%

25 a 29 30,30%

30 a 34 15,15%

35 a 39 15,15%

40 a 44 9,09%

45 o més 3,03%
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senta el rang de 35 a 39 anys que passa del 2,33% 
del curs anterior a un 15,15% en l’actual, sent 
l’únic que presenta increment respecte als valors 
de l’altre any. El rang següent, entre 40 i 44 anys 
també es veu lleugerament reduït en 2,54 punts i 
se situa ara en el 9,09% davant l’11,63% del curs 
passat, de forma similar a com ho fa el nombre de 
majors de 45 anys al que correspon ara un 3,03% 
davant el 4,65%. Les edats extremes se situen ara 
respectivament en 22 i 47 anys, a diferència dels 
20 i 53 del curs 2007-2008.

Estudis

Humanitats 6,06%

Filologia 3,03%

Documentació 6,06%

Ciències de la Informació 3,03%

Biblioteconomia 3,03%

Antropologia Social i Cultural 3,03%

Història 75,76%

En els estudis de procedència de l’alumnat seguei-
xen predominant els d’Història, que ara ocupen un 
75,76% i mostren un increment de 4,02 punts res-
pecte del curs passat, als que cal afegir la presèn-
cia novament de les Humanitats, amb un 6,06%, 
amb un percentatge equivalent al que presenta la 
llicenciatura en Documentació. La resta d’especia-
litats (Biblioteconomia, Ciències de la Informació, 
Antropologia Social i Filologia) ocupen cada una 
el mateix percentatge, situant-se en el 3,03%.

El nombre d’especialitats de procedència es manté 
en set, igual que en els dos darrers cursos.

Any de finalització dels estudis

Des de l’inici de la posta en marxa dels estudis del 
Graduat el temps transcorregut entre la finalitza-
ció dels estudis de procedència i la matriculació 
dels alumnes ha tendit a escurçar-se lleugerament 
i a concentrar-se en els cinc anys més immediats. 
En aquest curs el nombre d’alumnes que havien 
finalitzat els estudis de procedència el 2007-2008 
era del 21,21%, mentre que els que ho havien fet 
el curs anterior era d’un 24,24%. Aquest ha estat 
sempre el període de temps dominant amb mitja-
nes del 24% i el 19% respectivament des del curs 
2002-2003. Enguany la resta d’anys que destaquen 
en l’acabament dels estudis de procedència són 
el 2006 i el 2004 amb un 9,09% cada un, seguits 
del 2003 i el 2000 amb un 6,06%. 2005, 2001, 
1998 i 1990 presenten percentatges del 3,03%. 
Destaca de manera significativa el 1997 amb un 
12,12%, un valor que conjuntament amb la resta 
dels que corresponen a un període superior als 10 
anys se situa ara en una mitjana del 18%, 2 punts 
per sota de la mitjana de obtinguda des de 2002, 
confirmant així la tendència que hem assenyalat 
abans a reduir lleugerament el temps transcorre-
gut entre l’obtenció de la titulació i la matriculació 
al Graduat.

1990 3,03%

2003 6,06%

2001 3,03%

2000 6,06%

1998 3,03%

1997 12,12%

2004 9,09%
2007 24,24%

2006 9,09%

2005 3,03%

2008 21,21%
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Anys transcorreguts entre l’obtenció de la titulació 
de procedència i la matriculació al Graduat
Valors per curs i mitjana global

Centre de procedència

Un any més la Universitat Autònoma de Barcelona 
ha esdevingut la dominant en la procedència dels 
estudiants, augmentant fins al 51,52% davant el 
47,83% del curs passat. La procedència d’estu-
diants de la Universitat de Barcelona s’ha reduït 
significativament des dels 36, 96% al 24,24 d’en-
guany, alhora que la Universitat Rovira i Virgili ha 
evolucionat a la baixa des d’un 6,52% a 3,03%. 
Creix de manera significativa la procedència de 
la Universitat de Girona que passa del 2,17% al 
12,12 % en aquest curs. La resta d’universitats 
presents, amb un percentatge del 3,03% cadascu-
na, són la d’Alcalà de Henares, la Internacional de 
Catalunya i la UNED.

Curs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

2002-2003 16% 8% 2% 18% 4% 4% 10% 6% 4% 4% 0% 24%

2003-2004 29% 20% 8% 8% 0% 4% 4% 2% 4% 0% 2% 19%

2004-2005 27% 27% 10% 7% 0% 0% 3% 0% 0% 7% 4% 15%

2005-2006 11% 13% 4% 5% 2% 11% 9% 2% 9% 2% 2% 30%

2006-2007 34% 26% 4% 14% 4% 2% 4% 2% 2% 0% 0% 8%

2007-2008 32% 11% 15% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 3% 23%

2008-2009 21% 25% 9% 3% 9% 6% 0% 3% 6% 0% 0% 18%

Mitjana 24% 19% 7% 8% 3% 4% 4% 3% 4% 2% 2% 20%

Procedència geogràfica
La procedència geogràfica de l’alumnat ha seguit 
la tendència a una major diversificació geogràfica 
que es ve observant en els darrers cursos, si be 
el nombre total de municipis es redueix des de 
34 a 26, amb un increment moderat dels situats 
més enllà del l’àmbit metropolità, tot i seguir sent 
aquesta la procedència més habitual, amb el pre-
domini de la ciutat de Barcelona.

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Badalona 1
Barberà del Vallés 1
Barcelona 8
Blanes 1
Caldes de Montbui 1
Centelles 1
Cerdanyola del Vallés 1
Colldetenes 1
Figueres 1
Girona 1
Granollers 1
Igualada 1
L’Escala 1
La Garriga 1
Olesa de Montserrat 1
Olot 1
Reus 1
Sabadell 1

UAB 51,52%

UdG 12,12%

UIC 3,03%

UNED 3,03% URV 3,03%

UAH 3,03%

UB 24,24%
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20 a 24 8,57%45 o més 8,57%

40 a 44 12,86%

35 a 39 5,71%

30 a 34 21,43%

25 a 29 42,86%

Salt 1
Sant Adrià del Besòs 1
Sant Antoni de Vilamajor 1
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Fruitós de Bages 1
Sant Jaume dels Domenys 1
Santa Cristina d’Aro 1
Terrassa 1

Segon curs
Un any més el predomini femení marca la tendèn-
cia del segon curs, si be amb una reducció de la 
diferència que ara se situa en 22,56 punts davant 
els 28,82 del curs passat. Els percentatges per a 
la distribució per sexes de l’alumnat corresponen 
enguany al 61,43% per a l’alumnat femení i al 
38,57 pel masculí. Pel que fa a la mitjana d’edat 
aquesta augmenta novament a 32 anys, igualant la 
del curs 2006-2007, amb edats extremes en els 22 
i 52 anys.

Rangs d’edat

La franja dels 20 als 29 anys segueix sent la domi-
nant amb un 51,43% tot i la reducció de 6,2 punts 
respecte del curs anterior. El 8,57% dels alumnes 
pertanyen al rang de 20 a 24 anys i el 42,86% al 
de 25 a 29 anys, clarament majoritari, seguit del 
de 30 a 34 anys amb un 21,43%. El rang de 35 a 
39 anys se situa ara en el 5,71% davant el 12,50% 
del curs passat, mentre els de 40 a 44 anys i de 
45 o més ocupen respectivament el 12,86% i el 
8,57%, amb increments molt lleugers respecte al 
curs 2007-2008.

Estudis

A diferència del curs anterior, els estudis d’Histò-
ria incrementen la seva presència com a titulació 
d’origen i passen ara del 69,49% de 2007-2008 al 
72,86%, tot i que encara per sota del nivell de fa 
dos cursos. Els estudis de Documentació ocupen 
clarament el segon lloc amb un 12,86%, molt 
superior al 8,47% del curs anterior.

Del total de 9 estudis de procedència, de major a 
menor, correspon el 4,29% a Filologia, el 2,86 a 
Biblioteconomia i l’1,43% respectivament pels de 
Nutrició i Dietètica, Treball Social, Comunicació 
audiovisual, Filosofia i Informàtica.

Any de finalització dels estudis

Biblioteconomia 2,86%

Informàtica 1,43%
Filosofia 1,43%

Filologia 4,29%

Documentació 12,86%

Comunicació audiovisual 1,43%

Història 72,86%

Treball social 1,43%
Nutrició humana i Dietètica 1,43%

Pel que fa al temps transcorregut des de l’obtenció 
de la titulació d’origen cal assenyalar primerament 
el 7,14% d’alumnes que l’han fet coincidir amb 
l’inici del segon curs de Graduat. Els tres anys 

1981 1,43%

1991 1,43%

1990 4,29%
1988 2,86%

1986 1,43%
1983 2,86%

1992 2,86%

1997 1,43%

1995 4,29%

1994 1,43%

1998 1,43%

2000 2,86%

2005 21,43%

2004 5,71%

2003 4,29%

2002 4,29%

2001 1,43%

2006 14,29%

2008 7,14%

2007 12,86%
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anteriors (2007, 2006 i 2005) acaparen clarament 
els majors percentatges amb el 12,86%, el 14,29% 
i el 21,43% respectivament. La resta d’anys es dis-
tribueixen de forma àmplia en un ventall que va 
des de 1981 a 2004. Tant aquest any com el 2003 
i el 2002 acumulen encara valors del 5,71% en 
el primer cas i del 4,29% en els altres dos. En la 
resta trobem percentatges del 4,29% un altre cop 
el 1995 i el 1990; del 2,86% per a 2000, 1992, 1988 
i 1983. L’1,43% correspon als anys 2001, 1998, 
1997, 1994, 1991, 1986 i 1981.

Centre de procedència

El nombre total de centres on els alumnes van cur-
sar els seus estudis de procedència se situa en 9. 
La Universitat Autònoma de Barcelona ha crescut 
en presència al passar del 35,59% al 44,29, de la 
mateixa manera que la Universitat de Barcelona 
ha passat del 32,20% al 38,57%. La Universitat 
de Girona ha vist reduïda la seva presència que se 
situa ara en el 4,29% davant del 8,47% del curs 
passat. De més a menys percentatge, trobem també 
amb un 4,29% la Universitat Rovira i Virgili, segui-
da de la Universitat de València amb un 2,86%. 
Amb un 1,43% trobem la Universitat de Lleida, 
la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat 
Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull.

UAB 44,29%

UPF 1,43%
UOC 1,43%

ULL 1,43%

UdG 4,29%

UB 38,57%

UV 2,86%
URV 4,29%

URL 1,43%

Procedència geogràfica
Els 45 llocs de procedència de l’alumnat, davant 
els 38 del curs passat, segueixen mostrant la ten-
dència a l’augment progressiu de l’amplitud geo-
gràfica que es ve observant des de la implantació 
dels estudis, atenuant progressivament el pes de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Lloc de procedència  Nombre d’alumnes
Adrall  1
Avinyonet de Puigventós 1
Badalona 1
Banyoles 1
Barcelona 17
Bonmatí 1
Castellterçol 1
Cerdanyola del Vallès 2
Cervelló 1
El Pla de Santa Maria 1
El Prat de Llobregat 1
Gandesa 1
Gandia 1
Granollers 1
Hostalric 1
Igualada 1
Jesús - Tortosa 1
L’Hospitalet de Llobregat 2
La Llagosta 1
La Vall d’Uxó 1
Maçanet de la Selva 1
Manresa 3
Martorelles 1
Mataró 1
Móra la Nova 1
Navarcles 1
Olot 1
Palamós 1
Rubí 1
Sabadell 1
Sant Cugat del Vallès 3
Sant Joan Despí 1
Sant Sadurní d’Anoia 1
Sant Vicenç dels Horts 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Santa Eulàlia de Riuprimer 1
Tarragona 1



 Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2008-2009 11

Terrassa 4
Tortosa 1
Valldoreix 1
Vallirana 1
Vic 1
Viladecans 1
Vilassar de Mar 1
Vimbodí 1

Professorat

Primer curs:
Nom, titulació i assignatura que imparteix

Joan Baiget Solé, enginyer informàtic i llicenciat 
en documentació
Gestió de la documentació i la informació a l’empresa

Joan Domingo Basora, Arxiu Central del 
Departament de Culura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat
Sistemes de classificació i arxivament

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

Marta Franch Saguer, Dra. en Dret. Universitat 
Autònoma de Barcelona
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 i 
Cap d’estudis de la ESAGED
Fons i documents de l’administració pública

Miquel Pérez Latre, Dr. en Història. Arxiu Nacional 
de Catalunya
Fons i documents d’institucions i empreses

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona
Introducció a l’arxivística

Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer tècnic en 
informàtica de sistemes. Executive MBA per la Salle.
Tecnologies de la informació i la comunicació

Òscar Tirvió Cueto, Institut Català de Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació

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

Segon curs:
Nom, titulació i assignatura que imparteix

Jesús Alturo Perucho, Catedràtic de Paleografia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona
Paleografia i Diplomàtica

Marta Esteve Canals, restauradora
Equipaments d’arxius i conservació de documents

Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat
Avaluació documental

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

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

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

Alfred Mauri Martí, Doctor en Història. Professor 
i Cap d’estudis de l’ESAGED
Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu
Màrqueting i dinamització cultural

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona
Pràcticum
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Sònia Oliveras Artau, Enginyera informàtica. 
Ajuntament de Girona
Gestió de documents electrònics

M. Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal Sant 
Feliu de Guíxols
Gestió de documents audiovisuals i gràfics

2.2. Formació de tercer cicle

Al llarg dels mesos de gener a maig del 2009 es va 
iniciar la tercera edició del Postgrau de gestió de 
documents electrònics a la seu de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya a Barcelona. 
Com en les dues edicions anteriors, aquesta for-
mació d’experts encaminats a participar des d’una 
perspectiva arxivística en el desenvolupament 
de l’administració electrònica, és organitzada per 
l’Escola en col·laboració amb l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya, l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General 
d’arxius i gestió documental de la Generalitat de 
Catalunya. Amb l’assistència de quaranta ins-
crits, es varen impartir els mòduls A (Seguretat i 
Accés) i B (Gestió i descripció) per part d’experts 
nacionals i estrangers sota la coordinació de Jordi 
Sequero. Cal remarcar la gran valoració resultant 
de l’avaluació duta a terme al finalitzar ambdós 
mòduls, en especial pel que fa al coneixement de 
la matèria, l’habilitat comunicativa i l’habilitat per 
conduir el grup. El quadre de professors quedà 
integrat per Ignacio Alamillo, Antoni Borfo, Josep 
Matas i Remo Suppi per al primer mòdul i per 
Montserrat Canela, Lluís-Esteve Casellas, Lluís 
Cermeno, Alfonso Díaz, Chaker Ghariani, Jaume 
Sardà, Jordi Serra i Michel Thomas. 

2.3. Formació continuada

En aplicació del conveni signat amb l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya, s’han dut a terme els següents 
cursos adreçats al col·lectiu d’arxivers catalans:

- Taller pràctic d’arxius a centres sanitaris. 
Barcelona, 30 de setembre 2008.

- Paleografia i diplomàtica segles XII-XV. Barcelona, 
8 i 10 d’octubre de 2008.

- El format PDF: estandardització i normalització. 
Barcelona, 16 de març de 2009.

- Optimització de la gestió dels arxius del correu 
electrònic i la navegació web. Barcelona, 11 de 
maig de 2009.

- Implantació de sistemes de gestió documental als 
Ajuntaments. Barcelona, 1, 3 i 8 de juny de 2009.

- Els documents d’arxius: com es conserven?. 
Barcelona, 17 i 19 de juny de 2009.

- L’autoformació d’usuaris en el context del siste-
ma de gestió documental i arxiu. Barcelona, 7 de 
juliol de 2009. 

- La preservació digital: aplicació de les guies d’In-
terPares 2 (productors i preservadors). Lleida, 30 
de juny i Barcelona 21 de setembre de 2009.
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3. Cooperació amb    
institucions i empreses 

3.1. Convenis institucionals

Enguany s’ha intensificat la relació amb l’Escuela 
Mexicana de Archivos amb qui es té signat un 
conveni de col·laboració professional d’ençà de 
l’any 2006. Concretament s’organitzaren diversos 
actes de formació en l’àmbit de l’administració 
electrònica i de presentació d’una publicació de 
l’esmentada Escola en els mesos de juny, juliol i 
setembre del 2009. Paral·lelament,a la darreria del 
mes juny s’assessorà la Municipalitat de Morèlia 
i la Universitat mexicana de Michoacán per a la 
formació d’arxivers en el marc del conveni signat 
amb aquesta institució educativa.

Durant la primera meitat de l’any 2009 tres profes-
sors de l’Escola varen participar com a docents en la 
primera edició del mestratge en arxivística celebrat 
a la ciutat de Santo Domingo impartint assignatu-
res d’introducció a l’arxivística, gestió documental 
i documents electrònics en el marc de la col-
laboració establerta amb la Universitat i l’Archivo 
General de la Nación de la República Dominicana.

Finalment, el dia 5 de novembre del 2008 se signà 
un conveni amb el Consolat General de l’Equador 
a Barcelona per tal que alumnes de l’Escola col-
laboressin en l’arranjament de l’arxiu consular que 
data de l’any 1908. Aquesta col·laboració ha per-
mès impulsar l’organització de l’arxiu, iniciar-ne 
la seva digitalització i donar suport a les activitats 
de celebració del centenari d’aquest Consolat a la 
ciutat de Barcelona. 

3.2. Convenis de pràctiques

Des de l’Escola, i mitjançant la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona s’han signat nombrosos 
convenis amb administracions i empreses de manera 
que els alumnes han pogut combinar la formació 
teòrica i la realització de pràctiques remunerades, la 
qual cosa els ha permès millorar les seves capacitats 
professionals i iniciar la seva integració en el mercat 
laboral. Des del mes de setembre del 2008 fins el 
setembre del 2009 s’han signat els següents convenis:

Empreses Alumnes

Ajuntament d’Arenys de Mar 1
Ajuntament de Barcelona 
(Districte de l’Eixample) 1
Ajuntament de Barcelona (Serveis Generals) 2
Ajuntament de Canovelles -
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1
Ajuntament de Granollers 2
Ajuntament de Molins de Rei 1
Ajuntament de Palamós 1
Ajuntament de Riells i Viabrea -
Ajuntament de Sabadell 2
Ajuntament de Terrassa 3
Arxiu Històric de Sabadell 1
Autoritat Portuària de Barcelona 1
Biblioteca de Catalunya 2
Club Atlètic Vic 1
Consell Comarcal de l’Anoia 1
Consell Comarcal del Baix Llobregat 2
Consell Comarcal del Vallès Oriental 2
Consell Comarcal de la Selva 1
Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona 1
Consulado General del Ecuador en Barcelona 2
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 2
Departament de Cultura 3
Departament de Governació i
Administracions Públiques 1
Departament de Justícia 18
Diputació de Barcelona – xarxa de municipis 1
EBLA Gestió Documental  1
Escola d’Administració Pública de Catalunya 1
Institut de Cultura de Barcelona 3
Institut Municipal de Cultura i 
Esports de Terrassa 2
Institut Municipal Fundació 
Mies Van der Rohe 1
Universitat Politècnica de Catalunya 6
Universitat Pompeu Fabra 1
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4. Projectes 5. Difusió i Promoció

En l’àmbit de la recerca s’ha continuat la col-
laboració amb el Centre de Visió per Computador 
de la Universitat Autònoma de Barcelona en la 
creació d’un sistema de digitalització i extracció 
d’informació de la sèrie d’expedients de fronte-
ra del fons del Govern Civil a l’Arxiu Històric 
de Girona, s’ha participat en el projecte AREA 
(Archives of European Archaeology) i, sobretot, 
s’ha intensificat el suport al treball de David 
Masgrau de recerca de documents d’interès per a 
la història de Catalunya en els Arxius Nacionals de 
París, l’Arxiu Militar de Vincennes, la Biblioteca 
Nacional de França i l’Arxiu diplomàtic del Quai 
d’Orsay en el marc d’un projecte més ampli 
endegat pel departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat i l’Institut d’Estu-
dis Catalans. Finalment, remarcar que professors 
designats per l’Escola han format part de grups de 
treball de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 
de la Generalitat.

En aplicació del Pla de comunicació, l’Escola ha 
estat present als salons d’Estudia i Futura 2009 
per tal de propiciar un millor coneixement dels 
estudis que ofereix als acabats de llicenciar a les 
diverses universitats catalanes. També s’han dut 
a terme xerrades informatives a diverses facul-
tats i departaments universitaris per presentar 
els estudis del Graduat Superior. També s’han 
fet trameses d’opuscles informatius a les associ-
acions, col·legis i arxius més rellevants del país i 
vàries insercions publicitàries a la premsa d’abast 
nacional per reforçar la difusió dels estudis en els 
períodes de prematrícula.

Al seu torn, el dia 30 d’octubre del 2008 va tenir 
lloc la inauguració oficial del curs acadèmic 2008-
2009 amb una conferència del Dr. Xavier Casals 
intitulada “La divulgació de la història i els arxius: 
una via per explorar”. En el mateix acte es varen 
lliurar els diplomes i els premis extraordinaris 
de titulació a la cinquena promoció de Graduats 
Superiors. Finalment, el Sr. Genís Roca, de l’em-
presa Roca-Salvatella, va impartir el 14 de gener de 
2009 la conferència inaugural de la tercera edició 
del Postgrau de gestió de documents electrònics 
referida a l’entorn web en l’àmbit professional. 

El lloc web de l’ESAGED

El curs 2008-2009 ha estat el segon complet de 
funcionament del nou web de l’ESAGED que es va 
estrenar a l’inici del curs anterior i amb el que es 
pretenia tant donar una major projecció al centre 
com respondre a les necessitats de comunicació i 
servei per als alumnes i exalumnes de l’ESAGED.

A través de l’àrea privada del web, a la que tenen 
accés els alumnes i exalumnes registrats i que 
actualment sumen 227, s’han difós un total de 79 
anuncis de beca o ofertes de treball. Paral·lelament 
aquest curs s’han ampliat les prestacions de l’àrea 
privada amb la incorporació d’un espai en el que 
es publiquen regularment les informacions rela-
tives a ofertes i anuncis de treball que apareixen 
en publicacions oficials i mitjans de comunicació.
Pel que fa a la pàgina web aquesta ha rebut un total 
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de 19.992 visites i la consulta de 100.410 pàgines, 
corresponents a 11.604 usuaris.

El 58,04% d’aquestes visites s’han propiciat a 
través de motors de recerca, mentre que el 21,8% 
ho han estat per referències en altres llocs web i el 
20,16% per entrades realitzades directament. 

El mes en el qual el web ha rebut més visites ha 
estat l’octubre de 2008 amb un 13,32% del total. 
Els mesos de més baixa consulta corresponen als 
d’abril (5,54%) i agost (3,88%). Més d’un 21% de 
les visites es concentren en el període de mitjans 
de maig a juliol, coincidint amb el període previ 
al de matriculació.

El mapa de la figura ens mostra de manera general 
la distribució geogràfica de visites. En total en el 
període que considerem se n’han rebut de 78 paï-
sos diferents. L’estat espanyol encapçala el nombre 
de visites amb pràcticament el 90,82%. La resta 
de països amb percentatges més significatius són 
Argentina, Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Perú, 
Veneçuela, Irlanda, Xile, Regne Unit, França, i la 
República Dominicana. En l’àmbit europeu els 
països amb més accessos són Irlanda, Regne Unit, 
França, Andorra, Alemanya, Itàlia i Portugal, de 
més a menys.

A la figura següent podem veure el mapa amb la 
distribució geogràfica de les consultes provinents 
de l’estat espanyol, realitzades des de 113 locali-
tats diferents.
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