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Enguany l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents ha reeixit en aconseguir dues fites ben 
remarcables; d’una banda la celebració dels deu 
anys de la seva fundació i de l’altra esdevenir la pri-
mera organització internacional en assolir la certifi-
cació en la norma ISO 30301 de sistemes de gestió 
per a documents. La commemoració de la creació 
de l’Escola -fruit d’una iniciativa conjunta de la UAB i 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Ca-
talunya el febrer del 2002- va comptar amb una sèrie 
d’activitats al llarg de l’any i es va cloure oficialment el 
24 d’octubre del 2012 en el marc de l’acte d’apertura 
oficial del curs que comptà amb la presència del 
Conseller de Cultura de la Generalitat, Honorable Fe-
rran Mascarell, i que va congregar al saló d’actes de 
l’Hotel Campus prop de cent cinquanta persones. 

De l’altra, des de l’Escola es va anar treballant al llarg 
del 2012 per implementar un sistema de gestió de 
documents que acomplís els requeriments estipulats 
a la norma ISO 30301 de sistemes de gestió per a do-
cuments. Després de superar el  procés d’auditoria 
interna i externa, finalment el 8 de febrer del 2013 
es va assolir aquesta certificació, de manera que 
la nostra Escola ha esdevingut una institució de re-
ferència al ser la primera organització internacional 
en aconseguir aquest reconeixement. Per tal de di-
fondre la metodologia desenvolupada, representants 
de l’Escola varen presentar la certificació en sengles 

jornades a les ciutats de París (juny 2013) i San José 
de Costa Rica (juliol 2013) i en un workshop a la seu 
de la mateixa Escola. Tanmateix, aquesta fita ha per-
mès donar més fortalesa i visibilitat al pla de formació 
en implantació, auditoria i certificació que s’imparteix 
a l’Escola en la seva modalitat presencial i on line, i 
de la qual enguany se n’organitza la segona edició.

En sintonia amb aquest impuls atorgat a la formació 
en la família de normes ISO 30300, s’ha organitzat 
conjuntament amb l’Escuela Mexicana de Archivos 
un pla de formació en els vessants d’implantació, 
auditoria i certificació entre els mesos de febrer i 
octubre del 2013, i també s’ha participat en activi-
tats formatives relacionades amb aquesta norma a la 
Universitat la Salle de Bogotà, i als congressos inter-
nacionals celebrats a San Luis Potosí (Mèxic) i Cos-
ta Rica. Per compilar tota l’oferta docent de l’Escola 
s’ha editat un desplegable que resumeix el Pla de 
formació per als anys 2013 i 2014.

També cal remarcar, finalment, l’assoliment d’una 
línia de recerca específica en arxius i gestió de docu-
ments en el Programa de Doctorat en Història Com-
parada, Política i Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i l’endegament de les primeres propos-
tes de tesis doctorals per als propers anys. 

Ramon Alberch i Fugueras  
Director de l’Escola Superior d’Arxivística i  
Gestió Documents de la Universitat Autònoma  
de Barcelona. 

PRESENTACIÓ
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El Consell Acadèmic en tant que òrgan de govern de 
l’Escola ha celebrat la seva reunió anyal el dia 14 de 
maig del 2013. Aquest Consell Acadèmic està con-
format 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, 
Gustau Folch com a director general de la FUAB, 
Maria Rosa Català, directora jurídica i de recursos 
humans, Ramon Alberch com a director de l’Escola 
i el Dr. Alfred Mauri en la seva qualitat de coordi-
nador de titulació. Al llarg de la reunió es presentà 
la memòria del curs, s’informà dels nous cursos de 
formació endegats i de la proposta de creació de una 
línia específica de doctorat en arxivística.  

Val a dir que enguany les empreses que atorguen 
el seu el suport a l’Escola han experimentat alguns 
canvis; d’una banda l’alta com a socis col·laboradors 
de les empreses Dinser (gestió de documents i digi-
talització) i Kronos Projects (consultoria en gestió de 
documents electrònics) i la baixa de l’empresa Ado-
cat dedicada al sector de la custòdia d’arxius. 

La publicació el novembre del 2011 de la versió es-
panyola de les normes 30300 i 30301 sobre siste-
mes de gestió per a documents fou percebuda des 
de l’ESAGED com una gran oportunitat de normalit-
zació de l’arxivística, en la mesura que a l’aparèixer 
una norma ISO certificable pel que fa a la gestió dels 
documents situava la nostra professió en el mateix 
pla d’igualtat i valoració que normes tan acreditades 
com les 9000 de qualitat, les 14000 de medi ambient 
o les 27000 de seguretat. 

Així, es va decidir iniciar els treballs per implantar 
aquesta norma a l’ESAGED, tasca que va iniciar-se 
el mes d’abril del 2012 i va cloure’s el  8 de febrer 
del 2013, data en què l’empresa certificadora IGC 
lliurava la certificació oficial. Al llarg d’aquest període 
es varen anar creant els instruments de control i ges-
tió necessaris per a acomplir amb els requeriments 
que exigeix la norma i es varen superar els proces-
sos d’auditoria interna i externa. Amb l’assoliment 
d’aquesta certificació l’ESAGED ha esdevingut la 
primera organització certificada en aquesta norma a 
nivell internacional i ha evidenciat l’aposta docent de 
l’Escola en els cursos de formació que s’imparteixen 
sobre aquesta matèria. Aquest paper capdavanter ha 
estat reconegut internacionalment de manera que 
des de l’Escola s’ha presentat el nostre model al co-
mitè internacional CTN 50 i a l’associació d’arxivers 
francesos a París a la primeria de juny del 2013. 
Paral·lelament s’ha participat en distints congressos 
a Mèxic, Colòmbia i Costa Rica per a presentar la me-
todologia que s’ha seguit per a la susdita implantació. 

1. ORGANITZACIÓ I SUPORT    
    INSTITUCIONAL I PRIVAT

2. AUDITORIA I CERTIFICACIÓ
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Rangs d’edat

La franja d’edat dominant segueix sent la dels 20 als 
29 anys, però novament amb un creixement molt 
notable pel que fa a la franja de 20 a 24 anys, que 
passa del 37,50% del curs passat al 55% de l’actual. 
Es recupera també la franja de 25 a 29 anys, des del 
20% al 30%, mentre que la resta experimenten una 
forta davallada, amb cap alumne en les franges de 
35 a 39 i de més de 45 anys, i solament un 5% per a 
la de 40 a 44 anys.

Si el curs passat la franja de 20 a 29 anys acumulava 
el gruix dels matriculats, amb un total del 57,50%, 
ara ha passat ha representar el 80%. Al creixement 
del 12% del curs anterior s’afegeix el del 22,5% de 
l’actual.

Pel que fa als rangs d’edat més elevats, el de 35 a 
39 davalla des del 10% al 0%, contràriament a la 
tendència creixent dels darrers cursos. En la franja 
de 40 a 44 anys s’aprecia una mínima recuperació, 
mentre que la de majors de 45 anys se situa a 0, 
davant del 7,50% que mantenia en el curs passat.

La mitjana global d’edat és de 26 anys, que per se-
xes se situa en 26,1 anys en el cas de la femenina i 
en 24,7 en la masculina. En conjunt, el perfil d’edat 
mostra un clar predomini de les edats més joves, da-
vant el predomini d’edats més elevades dels darrers 
anys.

3.1. El Màster en Arxivística i  
Gestió de Documents

El curs 2012-2013 ha representat una clara inflexió 
en el perfil dels alumnes de nou ingrés en força dels 
indicadors que tractem habitualment en aquesta me-
mòria anual de l’ESAGED. Pel que fa als alumnes de 
segon curs, segueixen la tònica dels anteriors, amb 
un perfil amb paràmetres similars, amb lleugeres 
variacions, sense experimentar canvis substancials, 
que de forma més detallada comentem en els apar-
tats següents pels alumnes de primer i de segon curs.

Estadístiques de l’alumnat del Màster en 
Arxivística i Gestió de Documents correspo-
nents al curs 2012-2013

Primer curs 

La distribució per sexes de l’alumnat matriculat a 
primer curs capgira novament els percentatges, en 
aquest cas en relació als del curs anterior, amb una 
distribució del 60% i del 40% per alumnat femení i 
masculí, respectivament. Així en el primer l’alumnat 
femení remunta des del 47,50% del curs anterior, 
mentre que el masculí davalla des d’un 52,17%.

La mitjana d’edat també experimenta un descens no-
table i se situa en el nivell més baix des de la implan-
tació dels estudis, tant dels de Màster com dels de 
Graduat que els van precedir. Si fins ara la forquilla 
de la mitjana d’edat s’havia mogut entre els 28 i els 
33 anys, ara la veiem baixar fins els 26. Les edats 
extremes se situen en els 23 i els 41 anys.

3. ELS ESTUDIS

20 a 24 - 55%

25 a 29 - 30%

30 a 34 - 10%

40 a 44 - 5%
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Estudis

Ciències de l’educació - 5%Fotografia i  
creació digital - 5%

Història - 85%

1995 - 5%

2005 - 5%

2009 - 5%

2010 - 20%

2011 - 40%

2012 - 25%

Humanitats - 5%

Pel que fa als estudis de procedència de l’alumnat, 
experimenten un notable creixement els d’Història, 
que s’eleven fins el 85%, des del 72,50% del curs 
anterior. Aquest fet es tradueix en una reducció dràs-
tica de la diversitat d’estudis de procedència, que ara 
queda circumscrita als de Ciències de l’Educació, 
Fotografia i creació digital i Humanitats, limitades a 
un 5% cadascuna. 

Continua així la tendència a la reducció del nombre 
d’especialitats de procedència,  que ara se situa en 
4, davant les 5 del curs anterior o les 12 del curs 
2010-2011.

Any de finalització dels estudis

El temps transcorregut entre la finalització dels estu-
dis de procedència i la matriculació al Màster en Ar-
xivística continua amb la tendència cada vegada més 
marcada per la immediatesa. Si pel curs 2010-2011 
les dates de titulació dels alumnes corresponien a 20 
anys diferents, en el curs passat es va reduir a 14. 

Pel curs que ara comentem, s’ha reduït fins a 6, en 
correspondència també amb la reducció de l’edat 
dels alumnes de nou ingrés. Així, el 85% dels alum-
nes s’han matriculat havent obtingut la titulació de 
procedència en un màxim de tres anys abans, amb 
un domini de l’any anterior, que ocupa el 40%. 

Si comparem la matriculació del curs actual amb les 
mitjanes globals des de la posta en marxa dels es-
tudis d’Arxivística, el 2002-2003, veiem com la va-
riabilitat més elevada se situa en els grups de 0, 1 i 
2 anys davant de la resta, en una tendència que es 
consolida ara. Pel que fa al grup de més de 10 anys 
d’obtenció de la titulació, presenta ara valors més 
baixos respecte de la tendència d’anys anteriors. So-
lament un 10% d’alumnes han obtingut la titulació 
més enllà dels quatre anys anteriors a la matriculació 
al Màster.

Aquestes dades posen de relleu l’evolució cap el pre-
domini d’un segment d’alumnes que cursen el Màs-
ter com a via de desenvolupament professional futur, 
clarament en creixement respecte dels valors del re-
gistre disponible, amb un altre segment que té com 
a objectiu la reorientació professional, que ara minva 
en relació a la tònica que es venia observant fins ara.

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 15 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

2009/2010 19 26 3,7 3,7 7,4 0 0 11 7,4 0 7,4 15

2010/2011 17 6,5 15 4,3 8,7 4,3 4,3 6,5 2,2 6,5 0 24

2011/2012 35 13 18 5 0 2,5 0 0 5 5 2,5 15

2012/2013 25 40 20 5 0 0 0 5 0 0 0 5

Mitjana 24 20 10 7,3 3,9 3,9 3,7 4,4 4,3 3 2,8 18

Percentatge d’alumnes per anys transcorreguts 
entre l’obtenció de la titulació de procedència i la 

matriculació als estudis de Màster o Graduat

Valors per curs i mitjana global
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UAB - 40%

UB - 35%

UdL - 5%

UdM - 5%

UPC - 5%

UPF - 5%
URV - 5%

La Universitat Autònoma de Barcelona segueix lide-
rant el percentatge pel que fa a la procedència dels 
estudiants, tot i veure’l reduït des d’un 55,00% a un 
40%. Contràriament, els alumnes procedents de la 
Universitat de Barcelona recuperen posicions ja que 
si havia davallat des del 36,96% al 30% el curs pas-
sat, ara s’incrementa fins el 35%. 

La resta d’universitats (Universitat de Lleida, Univer-
sitat de Múrcia, Politècnica de Catalunya, Pompeu 
Fabra i Rovira i Virgili), mantenen una presència d’un 
5% cadascuna, sense cap alumne procedent de la 
de Girona

Procedència geogràfica

La procedència geogràfica de l’alumnat disminueix la 
seva diversificació en quant a nombre de municipis, 
que passa de 29 a 16, amb un retorn al predomini 
de l’àrea metropolitana de Barcelona i les comarques 
barcelonines, tot i la presència de procedències pun-
tuals d’altres demarcacions.

Segon curs

La distribució per sexes de l’alumnat matriculat al se-
gon curs altera la tònica de la proporció entre alum-
nat masculí i femení, amb un lleuger predomini del 
primer, que presenta un increment de 3,33 punts, 
davant el decreixement del segon en la mateixa pro-
porció. Ara l’alumnat femení ocupa el 48,84%, men-
tre que al masculí li correspon el 51,16%. 

La mitjana d’edat se situa en 30 anys, amb un decrei-
xement de 3 anys en relació al curs passat, situant-se 
al centre de la forquilla d’oscil·lació registrada al llarg 
dels cursos anteriors, entre els 28 i els 33 anys. Les 
edats extremes se situen en els 23 i els 41 anys.

Rangs d’edat

Lloc de procedència Alumnes

Badalona 1

Barcelona 3

Caldes de Montbuí 1

Cerdanyola del Vallès 2

Esplugues de Llobregat 1

L'Hospitalet de Llobregat 1

León 1

Mollet del Vallès 1

Puigcerdà 1

Reus 1

Sabadell 1

Sant Cugat del Vallès 1

Sant Quirze del Vallès 1

Sarroca de Bellera 1

Terrassa 2

Vilanova i la Geltrú 1

20 a 24 - 27,91%

25 a 29 - 25,58%
30 a 34 - 23,26%

35 a 39 - 11,63%

45 o més - 9,30%

40 a 44 - 2,33%

Centre de procedència
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La franja d’edat dominant continua sent la dels 20 
als 29 anys, que acumula un percentatge conjunt del 
53,49%, contra el 39,13% del curs passat. Aquest 
increment es fa notar en la resta de rangs de més 
edat, amb el 23,36% per entre 30 i 34 anys; l’11,63% 
per entre 35 i 39 anys (l’únic que creix lleugerament 
aquest curs per aquestes edats); el 2,33% per entre 
40 i 44 i el 9,30% per a 45 anys o més.

La franja de 30 a 34 anys, amb el 23,26%, recula 
respecte del 30,43% del curs, però encara es manté 
per sobre dels valors de cursos anteriors, on girava 
a l’entorn d’un 15%. La franja següent, de 35 a 39 
anys, que l’any anterior ocupava el 8,70%, és l’única 
que creix de les edats superiors a 29 anys, assolint 
l’11,63%. Els percentatges de la resta d’edats de-
cauen clarament en relació als valors de l’any ante-
rior.

Mentre la mitjana d’edat global és de 30 anys, per 
sexes se situa en 33,3 anys en el cas de la femenina 
(32,7 anys el curs passat), i en 27,6 en la masculi-
na (33,2 anys el curs passat). Veiem com en relació 
amb el curs anterior la femenina s’incrementa en 0,6 
anys, mentre la masculina es redueix notablement, al 
situar-se en 5,6 anys per sota de la mitjana del curs 
passat.

Estudis

El temps transcorregut entre la finalització dels es-
tudis de procedència i la matriculació al Màster en 
Arxivística segueix mostrant una tendència cada ve-
gada més marcada per la immediatesa. Podem ob-
servar com enguany s’ha passat d’una distribució en 
20 anys a una en 16, en la que el més remarcable és 
l’increment pel que fa a la data d’enllaç directe entre 
la finalització dels estudis de procedència i l’inici dels 
estudis del Màster, que se situa ara en el 30,23%.

Si comparem les dades agrupades dels darrers cinc 
anys, aquests acumulen el 74,39%, davant del 
72,50% i el 52,18% dels dos cursos precedents.

Aquestes dades posen de relleu la convivència d’un 
segment d’alumnes que cursen el Màster com a via 
de desenvolupament professional futur, clarament 
en creixement respecte dels valors del registre dis-
ponible, amb un altre segment que té com a objectiu 
la reorientació professional, tot i que minva lleugera-
ment en aquest curs i, com hem vist, s’altera clara-
ment en el cas dels alumnes de nova incorporació 
pel curs 2012-2013.

Els estudis de procedència de l’alumnat són prefe-
rentment els d’Història (72,09%), amb valors molt 
propers als del curs passat tot i que amb un incre-
ment de 0,35 punts i continuant amb la tònica crei-
xent dels darrers dos cursos.

Filosofia - 6,98%

Filologia - 2,33%

Biblioteca i
Documentació - 6,98%

Història - 72,09%

Humanitats - 9,30%

Els altres estudis presenten percentatges distanciats 
respecte d’aquest valor. Amb un 6,98% trobem els 
estudis de Biblioteconomia i Documentació o Filoso-
fia, mentre que Humanitats se situa en el 9,30%.

Pel que fa al nombre d’especialitats de procedència, 
aquestes es redueixen enguany  al passar de 12 a 6.

Any de finalització dels estudis

1986 - 2,33% 1990 - 2,33%
1993 - 2,33%

1996 - 2,33%
1997 - 2,33%

1998 - 2,33%
1999- 2,33%

2001- 2,33%

2002 - 4,65%

2003 - 6,98%

2006 - 2,33%
2007 - 2,33%

2008 - 6,98%

2009 - 13,95%

2010 - 13,95%

2011 - 30,23%
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La Universitat Autònoma de Barcelona continua al 
capdavant del percentatge pel que fa a la procedèn-
cia dels estudiants de segon curs amb el 53,49% 
sobre el 47,83% que va ostentar el curs passat. Es 
redueix lleugerament la procedència d’estudiants de 
la Universitat de Barcelona, que assoleix el 32,56%, 
davant el 36,96% del curs passat. 

Les universitats de Girona i Pompeu Fabra ocupen 
els segon lloc, amb el 4,65%, mentre la Rovira i Vir-
gili i la UNED ocupen les darreres posicions, amb 
el 2,33%. Globalment s’observa una disminució en 
la diversitat de les universitats de procedència, que 
passa de 8 a 6.

Procedència geogràfica

La procedència geogràfica de l’alumnat disminueix 
lleugerament la seva diversificació en quan a nom-
bre de municipis, que passa de 29 a 27, aturant la  
tendència creixent dels darrers cursos. Malgrat això, 
es desdibuixa enguany el predomini de l’àrea metro-
politana de Barcelona, amb una reducció d’alumnes 
en benefici d’un nombre major de  poblacions més 
àmplia territorialment, tot i la baixa presència de les 
comarques de Lleida. 

Professorat 

Primer curs:
Nom i mòdul i assignatura que imparteix

Joan Domingo Basora, Arxiu Central del Departament 
de Cultura de la Generalitat
Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Sistemes de clas-
sificació i arxiu

Marc Esteve Laporta,  ESADE. PhD Candidate in Ma-
nagement Sciences
Mòdul 3. Sistemes d’informació: Administració 
d’organitzacions i empreses

Josep Fernández Trabal, Dr. en Història, Arxiu Nacio-
nal de Catalunya
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons 
i documents d’institucions i empreses, entitats i per-
sones privades

Centre de procedència

UAB - 53,49%

UB - 32,56%

UdG - 4,65%

UNED - 2,33%

UPF - 4,65%
URV - 2,33%

Lloc de procedència Alumnes

Artés 1

Banyoles 1

Barcelona 10

Cornudella 1

Girona 2

Igualada 1

La Llagosta 1

La Vall de Bianya 1

Llobera 1

Manlleu 1

Manresa 2

Maó 1

Mataró 1

Reus 1

Rubí 1

Sabadell 5

Sant Carles de la Ràpita 1

Sant Joan de Vilatorrada 1

Sant Just Desvern 1

Sant Pere de Ribes 1

Sant Quintí de Mediona 1

Sant Vicenç dels Horts 1

Sentmenat 1

Tarragona 1

Terrassa 2

Vila-seca 1

Vilanova de Camí 1
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Marta Franch Saguer, Dra. en Dret. Universitat Autò-
noma de Barcelona
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Intro-
ducció al dret

Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Cir-
cuits administratius. Disseny i millora

Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i 
règim jurídic dels documents. Aspectes bàsics

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i Cap 
d’estudis ESAGED
Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: Fons 
i documents de l’Administració pública

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Mòdul 1. Fonaments de l’arxivística: Introducció a 
l’arxivística
Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Mètodes de des-
cripció i recuperació de la informació

Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer tècnic en infor-
màtica de sistemes. Executive MBA per la Salle
Mòdul 3. Sistemes d’informació: Tecnologies de la 
informació i la comunicació
Mòdul 3. Sistemes d’informació: Administració 
d’organitzacions i empreses

Vicenç Ruiz Gómez, Llicenciat en Història. Arxiu His-
tòric de Protocols de Barcelona 
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Fons 
i documents d’institucions i empreses, entitats i per-
sones privades

Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa
Mòdul 1. Fonaments de l’arxivística: Diplomàtica dels 
documents medievals, moderns i contemporanis

M. Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de Sant 
Feliu de Guíxols
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: Do-
cuments audiovisuals i gràfics

Segon curs:
Nom i mòdul i assignatura que imparteix                  

Teresa Cardellach Giménez, Arxiu Municipal de Te-
rrassa
Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Avaluació 
documental

Lourdes Ferrer Siurana, Biblioteca de Catalunya
Mòdul 8. Gestió dels serveis d’arxiu: Conservació pre-
ventiva i equipament d’arxius

Gemma Goicoechea Foz, Arxiu Nacional de Catalunya
Mòdul 8. Gestió dels serveis d’arxiu: Conservació pre-
ventiva i equipament d’arxius

Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de Catalunya
Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Sistemes 
de gestió documental

Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: Accés a la 
documentació. Protecció de dades.

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i Cap 
d’Estudis de l’ESAGED
Mòdul 8. Gestió dels serveis d’arxiu: Tècniques de 
gestió dels serveis d’arxiu / Màrqueting i comunicació 
dels serveis d’arxiu
Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster

Raimon Nualart Mercadé, CATCert
Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Docu-
ments electrònics i preservació digital

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Mòdul 10. Inserció professional i metodologia del tre-
ball científic 
Mòdul 11. Projecte/pràctiques i treball final de màster
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3.2. Formació de tercer cicle

Al llarg del curs 2012-2013 s’ha celebrat el segon 
curs (octubre-desembre del 2012) del V postgrau 
en gestió de documents electrònics i el primer curs 
(gener-abril 2013) del VIè postgrau en gestió de do-
cuments electrònics en col·laboració amb l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i la 
Subdirecció general d’arxius i museus del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, s’ha celebrat el segon curs del I post-
grau en gestió, preservació i difusió d’arxius foto-
gràfics i el primer curs de la segona edició d’aquest 
mateix postgrau en col·laboració amb l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, el 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de 
l’Ajuntament de Girona i l’Institut d’Estudis Fotogrà-
fics de Catalunya, ambdós en el seu vessant on line 
i també s’ha impartit el primer curs a les seus dels 
Arxius Històrics de Terrassa i de Barcelona del I post-
grau en gestió i tractament digital de documentació 
històrica organitzat amb el suport de la Subdirecció 
general d’arxius i museus, l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Catalunya, l’Arxiu Comar-
cal del Vallès Occidental, l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona, l’Arxiu Històric de Terrassa i el Centre 
de Visió per Computador de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

Finalment, s’ha iniciat el disseny d’un postgrau en di-
recció executiva de serveis de gestió documental i ar-
xiu, on line i en llengua castellana amb la finalitat de 
dotar als responsables dels arxius de coneixements 
de plans directors, estratègies de màrqueting i co-
municació, i de gestió pressupostària i dels recursos 
humans, així com d’avaluació de la tecnologia infor-
màtica per als arxius per tal que pugui celebrar-se a 
la primeria de l’any 2014.  

3.3. Formació continuada

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

- Les evidències jurídiques en la tramitació adminis-
trativa per mitjans electrònics. Barcelona, 17 i 18 
d’octubre del 2012.

- Comunicació assertiva o com posicionar estratègi-
cament l’arxiu a l’organització. Barcelona, 14 i 15 de 
novembre del 2012. 

- El peritatge en l’àmbit dels documents: una sortida 
professional. Barcelona, 29 i 30 de gener del 2013.

- Normes tècniques d’interoperabilitat i la seva in-
cidència al món dels arxius. Barcelona, 12 i 13 de 
febrer del 2013.

- Eines per al disseny i la implementació d’un servei 
didàctic d’arxiu. Barcelona, 14 de març del 2013.

- La reutilització de la informació pública. Barcelona, 
16 d’abril del 2013.

- Arxius de mitjans de comunicació: la televisió. Bar-
celona, 4 de juny del 2013. 

-Com elaborar un pla estratègic de comunicació de 
l’arxiu a les xarxes socials. Barcelona, 9 de juliol del 
2013.

- Com gestionar i monitoritzar la presència de l’arxiu 
a les xarxes socials. Barcelona, 17 de setembre del 
2013. 

Així mateix, l’Esaged va col·laborar en un curs d’arxiu 
per al personal del Mercat de les Telecomunicacions 
que es va celebrar al llarg dels mesos d’octubre 
a desembre del 2012 i també va impartir un curs 
adreçat a personal i directius de la Diputació de Giro-
na relatiu a la gestió dels documents electrònics els 
mesos d’octubre i novembre del 2012. Finalment, es 
va impartir un curs de gestió de documents i arxius a 
l’empresa al llarg del mes de juny del 2013. 
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Amb tot, l’acció formativa de més rellevància pel 
que fa a la formació continuada ha estat l’impuls 
atorgat al I i II pla de formació en implantació, au-
ditoria i certificació en sistemes de gestió per a do-
cuments segons la família de normes 30300. Una 
primera edició es va dur a terme entre els mesos 
d’octubre del 2012 i febrer del 2013 en el seu ves-
sant d’implantació (presencial), auditoria (presencial 
i on line) i certificació (presencial) amb un total de 67 
alumnes i el curs 2013-2014 es durà a terme la se-
gona edició fonamentalment en la seva modalitat on 
line. Paral·lelament, els mesos de febrer, abril i juny 
del 2013 es va dur a terme la impartició d’aquest ma-
teix pla de formació en col·laboració amb l’Escuela 
Mexicana de Archivos, amb l’assistència global de 78 
persones. 

4.1. Convenis institucionals

Amb l’objectiu d’anar creant una xarxa d’universitats, 
institucions educatives, administracions i empreses 
interessades en col·laborar en la formació en gestió 
de documents i arxius, l’Escola ha renovat els seus 
convenis de col·laboració amb l’Escuela Mexicana de 
Archivos, l’Archivo General de la Nación de la Repú-
blica Dominicana, la Universitat la Salle de Bogotà, 
la Universitat Andina Simón Bolívar de Quito i al llarg 
de l’any 2012 ha pogut realitzar diverses activitats 
–seminaris, màsters- amb aquestes institucions. En 
paral·lel, s’han avançat gestions per signar convenis 
educatius amb l’Escuela Boliviana de Archivos i la 
Universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Finalment, el mes de maig del 2013 es va signar 
un conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar pel 
qual l’ESAGED donava el seu suport al projecte 
d’implantació d’un sistema de gestió documental en 
el marc de desenvolupament de l’administració elec-
trònica.

4.2. Convenis de pràctiques 

Com cada any, des de l’Escola s’han signat 57 con-
venis  amb administracions públiques i empreses per 
tal que els alumnes puguin compatibilitzar els conei-
xements que van adquirint al llarg del curs  amb la 
possibilitat de fer-ne aplicació a la realitat pràctica, 
tot aconseguint introduir-se al mercat laboral i auto-
finançar-se els estudis en la mesura que es tracta 
de pràctiques remunerades. Al seu torn, el benefici 
per a les  administracions i empreses és evident ja 
que aconsegueixen millorar l’organització dels seus 
arxius. Des del mes de setembre del 2012 fins al se-
tembre del 2013, s’han signat els següents convenis: 

4. COOPERACIÓ AMB  
    INSTITUCIONS I EMPRESES
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Durant el curs acadèmic 2012-2013 l’Escola ha as-
solit  l’objectiu de disposar d’estudis de doctorat. S’ha 
obert una línia de recerca específica en arxius i gestió 
documental dins el Programa de Doctorat en Història 
Comparada, Política i Social (nou RD 99/2011) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta fita 
permet que l’escola ofereixi el cicle acadèmic com-
plet dels estudis en Arxivística i permet canalitzar 
les propostes de tesis doctorals d’aquesta especia-
litat. Els estudiants que volen fer una tesi doctoral i 
han superat el Màster Oficial en Arxivística i Gestió 
de Documents poden accedir directament a aquest 
programa, que ha obtingut la menció d’Excel·lència 
del Ministeri d’Educació. Per tal de donar a conèixer 
aquests estudis es va fer una sessió informativa el 13 
de novembre de 2013. 

Pel què fa als projectes de recerca, cal esmentar 
que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
ha publicat en format electrònic el treball de recerca 
Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i mi-
llora d’expedients administratius per unificar proce-
diments, estandarditzar documentació i reduir con-
tinguts d’informació dut a terme per l’ESAGED sota 
la coordinació del Dr. Pere-Joan Guiu Rius amb el 
suport de l’EAPC durant el curs 2011-2012. 

S’ha continuat treballant en el projecte Art, arxius, 
ciència i societat, sota la direcció de Jorge Blasco i 
de l’investigador, Marcel Pena. D’una banda, s’ha 
constituït un grup interdisciplinari de reflexió for-
mat per Jorge Blasco i Marcel Pena, investigadors 
de l’ESAGED, Xavier Roqué (Centre d’Història de la 
Ciència UAB), Ignasi Riba (Institut de Ciències de 
l’Espai), Maite Muñoz (Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona-MACBA), Jordi Pablo (Arxiu Festiu), 
Enric Cobo (Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya), Ramon Alberch (ESAGED), Alfred Mau-
ri (ESAGED) i Remei Perpinyà (ESAGED). De l’altra, 
s’ha elaborat un primer document que perfila els ob-
jectius i les línies de recerca del projecte. El projecte 
indaga les relacions de la societat, la ciència i l’art així 
com dels seus correlats reflexius (sociologia, episte-
mologia, estètica) amb una disciplina fonamental del 
nostre temps: l’arxivística i estableix tres línies de re-
flexió: art i arxiu (encontres i desencontres), ciència 

5. PROJECTES DE RECERCA

Empreses Alumnes

Agència de Residus de Catalunya 1

Ajuntament de Barcelona (Arxiu Contemporani) 3

Ajuntament de Barcelona (Ciutat Vella) 2

Ajuntament de Barcelona (Gerència de Qualitat, Igualtat i Esports) 4

Ajuntament de Barcelona (Districte de l’Eixample) 1

Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Andreu) 1

Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Martí) 1

Ajuntament de Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc) 1

Ajuntament de Granollers 3

Ajuntament de Llançà 1

Ajuntament de Ripollet 1

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1

Biblioteca de Catalunya 1

Criteria CaixaHolding, S.A. 1

Departament de Cultura 15

Edicions Vicens Vives, S.A. 1

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2

Fundació Privada Palau 1

Fundación Sierra Pambley 1

Iniciativas Dotis 1

Institut de Cultura de Barcelona 7

Museu Nacional d’Art de Catalunya 1

SDC, S.L. 2

Universitat de Vic 2

Universitat Politècnica de Catalunya 2
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i arxiu, i arxiu i societat. Aquest document es com-
plementa amb un recull bibliogràfic molt extens que 
va aplegant la literatura científica més afí al projecte.

En la línia d’obrir nous projectes de recerca l’ESAGED 
s’ha presentat a les convocatòries de Recercaixa 
2013 i a la convocatòria 2013 dels Proyectos de I+D 
del Subprograma de generación de conocimiento 
(Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia) del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

En el marc del Màster d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments s’han elaborat i presentat 33 treballs de final 
de màster. A més, per tal de donar-los a conèixer 
entre el col·lectiu acadèmic i professional, s’ha creat 
una col·lecció titulada “Treballs de màster i de post-
grau” al dipòsit digital Recercat, dins la comunitat: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents. S’hi publicaran 
els treballs de més qualitat que es presenten com a 
treballs de fi de màster o postgrau.  Enguany hem 
avançat amb la publicació retrospectiva dels treballs 
de màster i postgrau presentats entre el 2003 i el 
2012. 

Finalment, s’ha continuat amb el “viquiprojecte: arxi-
vística” iniciat el curs 2009-2010. El seu objectiu és 
augmentar la presència dels arxius i l’arxivística a la 
viquipèdia i en especial contribuir a redactar articles 
de qualitat sobre aquests temes. El projecte l’elaboren 
els alumnes de les assignatures d’Introducció a 
l’Arxivística i Tecnologies de la Informació i és coor-
dinat pels docents responsables d’aquestes matè-
ries. Enguany, com el curs acadèmic anterior, s’ha 
col·laborat amb Amical viquipèdia per a la redacció 
de nous articles. Hem comptat amb una conferència 
d’Àlex Hinojos (GLAMwiki project manager). S’han 
treballat un total de 19 articles.

A banda de la tradicional difusió dels estudis als sa-
lons Estudia i Futura 2013, s’ha continuat amb la 
política de difondre els estudis d’arxivística als estu-
diants del darrer curs del grau d’història a les uni-
versitats de Lleida, Tarragona, i Autònoma de Bar-
celona. Paral·lelament, s’han celebrat sis sessions 
informatives dels estudis del Màster entre els mesos 
d’abril i setembre del 2013. S’ha procedit també a 
la tramesa dels opuscles informatius mitjançant les 
llistes de distribució del sector i s’han dut a terme 
sengles insercions publicitàries als diaris El Periódico 
i Ara. 

Enguany, amb la voluntat d’arribar a un sector més 
ampli d’estudiants, s’ha endegat amb el suport del 
servei de Comunicació i Promoció de la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona  i d’una empresa 
especialitzada una campanya a Internet consistent 
en la formalització d’una Landing page i de la inclusió 
de termes propis de l’arxivística a Google Adwords. 
Aquesta campanya de difusió del Màster en arxivís-
tica s’ha desenvolupat entre els mesos de maig i se-
tembre del 2013.  

Al seu torn, el 24 d’octubre del 2012 va tenir lloc 
la inauguració oficial del curs acadèmic 2012-2013 
que en aquesta ocasió coincidia amb l’acte final de 
celebració dels deu anys de creació de l’ESAGED, 
amb una conferència de l’Honorable Conseller de 
Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell. Amb 
l’assistència de prop de 150 persones el Conseller va 
glossar el paper dels arxius en el marc del patrimoni 
cultural de Catalunya i també va emfasitzar les grans 
expectatives del sector en la gestió de la documen-
tació electrònica. En el mateix acte es varen lliurar 
els diplomes de la tercera promoció del Màster en 
Arxivística i Gestió de Documents,  i els premis ex-
traordinaris de titulació. 

L’Escola ha participat també en diversos seminaris i 
jornades professionals; així va presentar una ponèn-
cia a la Jornada sobre Rendición de Cuentas celebra-
da a  Mèxic D.F. els dies 8 a 12 d’octubre del 2012 
i els dies 14 a 16 de novembre es va participar en 
un Col·loqui sobre la difusió als arxius organitzat per 
la universitat de Marburg. També s’ha intervingut en 

6. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ
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activitats formatives relacionades amb la família de 
normes ISO 30300 a la Escuela Mexicana de Archi-
vos (febrer i abril del 2013), a la Universitat la Salle 
de Bogotà (març 2013) i als congressos internacio-
nals celebrats a San José de Costa Rica (juliol 2013) 
i San Luis Potosí (octubre 2013).  

També es va participar a la Taula Rodona “Memòria 
històrica en educació: la gestió documental de ma-
terials històrico-educatius” organitzada pel departa-
ment d’educació de la UAB el 20 de novembre del 
2012 i es va donar suport a les IV Jornades Educa-
ció i Arxius celebrada  els dies 27 i 28 de juny del 
2013 a la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Fi-
nalment, el 4 de juny del 2012 es va dur a terme a 
la seu de la Diputació de Girona la presentació dels 
resultats finals del projecte de recerca finançat  per 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya sobre 
“Simplificació vers l’e-administració. Redisseny i mi-
llora d’expedients administratius per unificar procedi-
ments, estandarditzar documentació i reduir contin-
guts d’informació”. 

En l’àmbit més estrictament institucional i de 
col·laboració amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat, representants de l’ESAGED han partici-
pat en diversos grups de treball i en la convocatòria 
anual del Consell Nacional d’Arxius.  

El lloc web de l’ESAGED

A través de l’àrea privada del web, amb accés pels 
alumnes i exalumnes registrats i que actualment su-
men 380 usuaris, s’han difós un total de 32 anuncis 
de beca o ofertes de treball, a més de donar publi-
citat a beques i ofertes de treball que es convoquen 
fora del marc de col·laboració directa amb l’ESAGED.

Pel que fa al lloc web aquesta ha rebut un total de 
43.082 visites i la consulta de 111.575 pàgines, 
corresponents a 32.250 usuaris. Enguany hem vist 
incrementar-se tots els valors: 17.906 visites més, 
2.994 pàgines i 18.497 usuaris.

El 63,84% d’aquestes visites s’han propiciat a través 
de motors de recerca, mentre que el 24,13% ho han 

estat per referències en altres llocs web i el 12,03% 
per entrades realitzades directament. 

La distribució temporal dels accessos al web presen-
ta una correspondència amb els moments de major 
activitat acadèmica a l’ESAGED, tant del Màster com 
d’altres programes de formació. Sense cap mena de 
dubte, la diversificació de l’oferta s’ha traduït en una 
consulta més sostinguda que no pas en els anys an-
teriors, tot i que se segueixen diferenciant les puntes 
relacionables amb els moments d’inici de les cam-
panyes de difusió vinculades a l’oferta formativa de 
cursos específics i de postgrau, pel curs 2012-2013, 
i els previs al període de matrícula al Màster.

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 185 països dife-
rents, davant els 108 del curs passat. L’Estat espan-
yol encapçala el nombre de visites, amb el 52,76%, 
amb una disminució respecte als altres anys que 
s’explica per l’increment de la diversitat territorial. Pel 
que fa a les consultes de fora de l’Estat, pràcticament 
es cobreix la totalitat de la geografia llevat d’alguns 
països africans. Amb tot, la major intensitat de con-
sultes es concentra al continent americà.

octubre 2012 gener 2013 abril 2013 juliol 2013

250

500

Visites
22.7341
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5.1061

En el cas de l’Estat espanyol les consultes s’han rea-
litzat des de 237 localitats diferents, contra les 121 
dels curs passat, amb una concentració preferent a 
Catalunya, tot i que també s’observa un increment 
notable pel que fa a la diversificació territorial.
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