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La Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat enguany
una nova titulació, el Graduat Superior d’Arxivística i Gestió
de Documents, que pal·liarà la mancança existent en
l’ensenyament universitari espanyol d’uns estudis superiors
especialitzats en arxivística. Aquesta és una iniciativa pionera
a l’Estat espanyol, ja que no existeix cap titulació superior
d’arxivística. L’ensenyament d’aquesta matèria es reduïa a
cursos de formació continuada promoguts per les associacions
professionals, o a cursos de tercer cicle que, si bé han permès
fins avui formar els professionals que actualment treballen als
arxius, no permeten consolidar una formació permanent i
continuada, ni tampoc potenciar unes línies de recerca cada
vegada més imprescindibles per tal de poder donar resposta a
les demandes del món laboral. 

La UAB, fidel a la seva política d’incentivar estudis de futur
que han estat pioners a l’Estat espanyol (recordem l’actual
Llicenciatura de Ciències Ambientals, que es va iniciar com una
titulació pròpia a la UAB), ha donat suport a aquesta iniciativa,
promoguda i impulsada per l’Associació d’Arxivers de Catalunya,
facilitant la posada en marxa d’aquesta nova titulació, que
neix com un títol propi emmarcat en la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona.

Així doncs, la FUAB ha creat, amb una aposta decidida per
la consolidació d’aquests estudis i amb la col·laboració de
l’Associació d’Arxivers de Catalunya i el suport de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, la Direcció General de
Patrimoni Cultural, la Diputació de Barcelona, Tecnodoc,
Baratz i El Periódico, l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió
de Documents (ESAGED). La missió de l’ESAGED és esdevenir
un centre de formació, recerca i consultoria pensat per als
estudiants que volen adquirir coneixements en arxivística, per
als professionals del sector que necessiten una formació
continuada per fer front a l’evolució constant del món de la
informació, i també per a les empreses i organitzacions que

requereixen una major eficiència en la gestió de la informació
corporativa. 

La primera actuació de l’ESAGED ha estat impulsar el títol
de Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. El
Graduat és una titulació de segon cicle (amb una durada de dos
anys), que ofereix seixanta places per a promoció. L’objectiu
que pretén és formar uns professionals que adquireixin una
notable expertesa en la gestió de documents històrics i
administratius, en un context presidit per la innovació tecnològica
i la qualitat del servei. Per això, el pla d’estudis dibuixa una
formació interdisciplinària i plural on l’estudiant adquireix
coneixements d’arxivística i gestió documental (organització,
tractament, accés, preservació i explotació de la informació),
de les tipologies de fons, documents i suports, de tècniques de
gestió, màrqueting i difusió, de tecnologies de la informació
i la comunicació, i també de tècniques d’arxivística avançada
(gestió electrònica de documents). La metodologia d’estudi
combina les sessions teòriques i pràctiques de les assignatures
més el pràcticum de fi de carrera. Els estudiants tenen garantida
la realització de pràctiques en arxius públics i privats.

Enguany, el curs 2002-2003 ha començat la primera promoció
amb 52 alumnes. L’èxit de la convocatòria avala en certa manera
la posada en marxa dels estudis. D’altra banda, les expectatives
del mercat laboral són bones. L’impacte de la societat del
coneixement ha propiciat un gran desenvolupament de la
metodologia arxivística, que ha eixamplat el seu camp d’actuació
i ha obert noves expectatives d’ocupació, no només a l’administració
pública sinó també a l’empresa privada. El nostre objectiu,
doncs, és respondre a les expectatives creades oferint un
ensenyament de qualitat i una bona comunicació amb el món
laboral per tal de donar sortida professional als nostres alumnes.
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