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De l’activitat de l’ESAGED en el darrer curs cal 
remarcar en primer terme la consolidació de l’oferta 
del màster universitari oficial on line en gestió 
documental, transparència i accés a la informació 
que inicia aquest 2016 la seva segona edició amb 
un notable èxit d’alumnes, especialment d’Amèrica 
Llatina. Segonament destacar l’impuls a la difusió 
internacional de l’Escola mitjançant l’assistència i 
participació en nombrosos congressos i jornades, 
especialment a l’Amèrica llatina la qual cosa ha 
propiciat que en algunes de les ofertes formatives 
–màster online, postgrau direcció executiva i, 
especialment, els cursos de implantació i auditoria en 
la família de normes ISO 30300- la majoria d’alumnes 
siguin estrangers. També ha ajudat a aquesta 
superior visualització de l’Escola la consolidació del 
blog Factor GDA i la creixent consulta a la pàgina web, 
on s’evidencia el seguiment que es fa de l’activitat de 
l’ESAGED des de fora de les nostres fronteres. 

A banda de l’oferta ja consolidada –dos màsters i tres 
postgraus- en aquest darrer exercici s’ha intensificat 
l’oferta de cursos d’especialització; als cursos d’arxius 
d’empresa i d’implantació, auditoria i certificació en 
ISO 30301, cal afegir l’èxit assolit en un curs de llarga 

durada sobre arxius i drets humans que ha comptat 
amb prop de cent inscrits, el vuitanta per cent 
dels quals procedien d’Amèrica llatina (Argentina, 
Uruguai, República Dominicana, Guatemala, Xile, 
Perú, Equador, Brasil, Mèxic i Colòmbia) i que s’ha 
dut a terme en col·laboració amb l’organització no 
governamental Arxivers sense Fronteres, el Centre 
Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia i 
l’Archivo General de Centroamérica-Archivo Histórico 
de la Policia Nacional de Guatemala. Aquest curs s’ha 
desenvolupat des de l’octubre del 2015 a setembre 
del 2016. 

Finalment valorar la consolidació i l’increment de 
consultes al nostre Blog (Factor GDA) i també 
l’augment de les tesis doctorals inscrites en la línia 
de recerca específica en arxius i gestió de documents 
en el Programa de Doctorat en Història Comparada, 
Política i Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

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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Pel que fa a les empreses que donen el seu suport 
a l’Escola, val a dir que actualment es compta com 
a empreses patrocinadores amb Baratz, Servicios de 
Teledocumentación, Logisdoc i Artyplan, i en tant que 
empreses col·laboradores amb Agtic S.L. (consultoria 
en gestió de documents electrònics), Magmacultura 
(gestió d’arxius i dinamització del patrimoni cultural) 
i el Periódico (mitjans de comunicació). A nivell més 
institucional, se segueix comptant amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat, l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

L’ESAGED ha renovat la certificació durant aquest 
curs acadèmic, començant un nou cicle d’auditoria 
de tres anys. En el període previ a la renovació es va 
continuar treballant en el manteniment i millora del 
sistema de gestió. Com aspecte a destacar, cal fer 
menció de la simplificació de la metodologia d’anàlisi 
de riscos documentals, disposant d’un procediment 
més ajustat a les necessitats de l’Escola. En línia amb 
la millora del sistema de gestió, s’han desenvolupat 
nous formats estandarditzats de treball per tal 
d’afavorir l’eficàcia en la tramitació de les activitats 
pròpies de l’ESAGED.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el SGD certificat 
segons la norma ISO 30301, l’ESAGED ha participat 
en diferents seminaris, conferències i grups de treball 
tant a nivell nacional com internacional.

1. ORGANITZACIÓ I SUPORT    
    INSTITUCIONAL I PRIVAT

2. AUDITORIA I CERTIFICACIÓ
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A més de les activitats de caire docent, des de l’any 
2015 l’ESAGED ha impulsat una nova línia de treball 
vinculada a la prestació de serveis de consultoria i 
assessoria en l’àmbit de la gestió dels documents i els 
arxius. Al llarg del darrer exercici s’ha dut a terme el 
projecte de definició del model de gestió documental 
per a la Universitat de Los Andes de Bogotá, un 
projecte d’auditoria del sistema de gestió documental 
del Govern d’Andorra i finalment el suport al projecte 
d’auditoria i certificació de l’Arxiu General de la 
Universitat de Lleida. També s’ha iniciat un projecte 
de consultoria per a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i un assessorament per als treballs previs 
a l’auditoria del sistema de gestió documental de la 
Universitat Pública de Navarra.  

Remarcar, també, que en col·laboració amb 
l’empresa Logisdoc-Servicio Móvil s’ha impulsat i 
actualitzat per a la seva implementació el projecte 
Molècula-Gestió Integral de l’Arxiu, encaminat a 
configurar una solució per a la gestió integral de 
l’arxiu que doni resposta progressivament a tota la 
cadena de valor i asseguri una gestió eficient dels 
recursos per a associacions, entitats, organitzacions 
i administracions. El servei es basa en l’adaptació i 
desenvolupament del programa de programari lliure 
Atom i que es concreta en la instal·lació del programa, 
formació remota, allotjament dels documents descrits 
i digitalitzats i suport tècnic. Enguany ja s’han iniciat 
les primeres implementacions. 

3. PROJECTES 
    DE CONSULTORIA

4.1. El Màster en Arxivística i  
Gestió de Documents

Presentem primerament les dades detallades referi-
des al perfil dels alumnes de primer i segon curs del 
Màster en Arxivística i Gestió de documents.

Estadístiques de l’alumnat del Màster en 
Arxivística i Gestió de Documents correspo-
nents al curs 2015-2016

Primer curs 

Si bé fins ara i des de la seva implantació, ha dominat 
el percentatge d’alumnes de sexe femení sobre el 
masculí, enguany aquesta dada s’ha capgirat per 
primer cop situant-se en el 63,6% en el cas del 
masculí i en el 36,4% pel femení.

La mitjana d’edat dels alumnes de nou ingrés és de 
28 anys, mantenint-se dins la forquilla dels 28 als 33 
anys registrada habitualment. Aquest desplaçament 
cap a la part baixa de la forquilla evidencia la 
tendència a una incorporació més primerenca 
dels alumnes entre la finalització dels estudis de 
procedència i l’inici del màster, com veurem també 
més endavant.

La mitjana d’edat global femenina és de 32,6 anys, 
mentre la masculina, per la seva banda, presenta un 
valor més baix, fins als 26 anys. Pel que fa a les edats 
extremes, en el primer cas corresponen 22 i 51 anys 
i en el segon, 22 i 38 anys.

Rangs d’edat

En correspondència amb la reducció de la mitjana 
d’edat que acabem de comentar, es pot observar 
com el rang de 20 a 24 anys ocupa ja un 50%, da-
vant del 45% del curs anterior . El rang següent, de 
25 a 29 anys, se situa en el 18,2%, de manera que 
la suma d’aquest dos primers sumen el 68,2%, per 
sota del 75% que havien assolit el 2014-2015.

4. ELS ESTUDIS
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Estudis

Història - 90,9%

Filologia Hispànica - 4,5%
Biblioteconomia i Documentació - 4,5%

El temps transcorregut entre la finalització dels es-
tudis de procedència i la matriculació al Màster en 
Arxivística i Gestió de Documents no presenta canvis 
significatius en relació a la tendència a enllaçar-los 
en un termini no superior als tres anys. Tot i aquesta 
immediatesa, enguany s’ha donat per primer cop el 
fet que no hi ha hagut alumnes matriculats al màs-
ter titulats just en el curs anterior, de manera que 
el 45,5% s’han matriculat un any després d’obtenir 
la titulació. Aquest fet no repercuteix en canvis es-
pecialment significatius en relació a la matriculació 
en els tres primers anys, que se situa en el 68,2%, 
i s’eleva al 72,7% si considerem els quatre anys an-
teriors.

Pel que fa al nombre d’anys referits a les dates de 
titulació, s’incrementa significativament dels 7 del 
curs passat als 10 actuals, si bé l’aportació en nom-
bre absolut d’alumnes es redueix pels grups amb la 
titulació d’origen obtinguda amb anterioritat a 2011.

Creix lleugerament el rang de 30 a 34 anys, des d’un 
11,1% fins al 13,6%, mentre que la resta es man-
tenen en valors propers als del curs passat. Així els 
rangs de 35 a 39 i de 40 a 44 anys passen del 5% al 
4,5% en ambdós casos. La xifra pel que fa a majors 
de 45 anys manté un valor també similar, si bé lleu-
gerament inferior, amb el 9,1% d’enguany davant el 
10% anterior.

Es presenta en el cas dels estudis de procedència un 
canvi radical en relació als darrers cursos del màster, 
assolint-se el nivell més alt mesurat fins ara pel que 
fa a la procedència des de l’especialitat de llicencia-
tura o grau en Història: el 90,9%. A diferència de 
la tendència observada en els tres cursos anteriors, 
quan es reduïa progressivament fins arribar al 60% 
durant el curs passat, supera ara el 85% que va re-

1992 - 4,5%

1993 - 4,5%

1999 - 4,5%

2000 - 4,5%

2004 - 4,5%

2009 - 4,5%

2011 - 4,5%

2012 - 9,1%

2013 - 13,6%

2014 - 45,5%

presentar durant el curs 2012-2013.

Aquest increment de la titulació en Història ve acom-
panyat per altra banda d’una reducció de la diversi-
ficació de titulacions d’origen que ara es limita a so-
lament dues més: Biblioteconomia i Documentació i 
Filologia Hispànica, amb valors d’un 4,5% cada una.

Any de finalització dels estudis

20 a 24 - 50%

25 a 29 - 18,2%

35 a 39 - 4,5%

40 a 44 - 4,5%

30 a 34 - 13,6%

45 o més - 9,1%
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CURS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

18,5 26 3,7 3,7 7,4 0 0 11,1 7,4 0 7,4 14,8

17,4 6,5 15,2 4,3 8,7 4,3 4,3 6,5 2,2 6,5 0 23,9

35 12,5 17,5 5 0 2,5 0 0 5 5 2,5 15

25 40 20 5 0 0 0 5 0 0 0 5

44,4 27,8 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7

20 40 0 0 15 0 5 0 0 5 0 15

0 45,5 13,6 9,1 4,5 0 4,5 0 0 0 0 22,5

22,9 28,3 11,6 3,9 5,1 1 2 3,2 2,1 2,4 1,4 16,1

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016 

Mitjana 

Percentatge d’alumnes per anys transcorreguts 
entre l’obtenció de la titulació de procedència  
i la matriculació als estudis de Màster 

La taula anterior, que ens mostra l’evolució global dels 
percentatges del nombre d’anys transcorreguts des 
de la finalització dels estudis de procedència fins a la 
matrícula al Màster, ens permet veure el predomini de 
la tendència cap a una incorporació cada vegada més 
immediata de l’alumnat un cop obtinguda la titulació 
de Grau. Es desdibuixa així el perfil de bona part de 
l’alumnat quan aquest corresponia a professionals de 
l’arxivística en actiu. 

Les mitjanes globals i els perfils mostren el predomini de 
la pervivència de dos perfils d’alumnat: el d’aquells que 
es plantegen els estudis de Màster com la via de primer 
accés al món laboral i aquells que s’hi incorporen amb 
la finalitat de reorientar la seva trajectòria professional i 
que correspon a persones de més edat i que van obte-
nir la seva titulació universitària fa 10 anys o més.

UAB - 45,5%

UB - 27,3%

UdL - 9,1%

UdG - 9,1%

URV - 9,1%

La Universitat Autònoma de Barcelona continua domi-
nant pel que fa a la procedència dels alumnes, incre-
mentant el percentatge del curs passat en cinc dècimes, 
fins el 45,5%. La segueix la Universitat de Barcelona, 
que en aquest cas torna a percentatges similars als del 
curs 2013-2014, situant-se en el 27,3%

Es manté la diversificació amb cinc centres universi-
taris del curs passat, alhora que creix el percentatge 
d’alumnes procedents de la Universitat de Girona, la 
Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, a les 
quals els correspon un 9,1% en cada cas.

Procedència geogràfica

Centre de procedència

Lloc de procedència Alumnes

Alcover 1

Barcelona 7

Benicarló 1

Blanes 1

Calella 1

Cardedeu 1

Granollers 1

Lleida 1

Masdenverge 1

Molins de Rei 1

Sabadell 1

Sant Cugat del Vallès 1

Sant Feliu de Guíxols 1

Terrassa 1

1

1

Vallirana

Xerta

La procedència de l’alumnat s’incrementa des de 14 
a 16 municipis diferents juntament amb la diversifi-
cació territorial, seguint la tendència que contraresta 
el predomini de l’alumnat de municipis de l’entorn 
metropolità de Barcelona, en favor d’una distribució 
geogràfica més extensa que es ve fent visible des de 
fa tres cursos.
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La mitjana d’edat presenta també aquí una tendència 
a la baixa des dels 31 als 28 anys, dins la forquilla 
dels 28 als 33 anys registrada fins ara.

La mitjana d’edat global femenina és de 34,4 anys, 
equivalent pràcticament a la del curs passat. La mit-
jana masculina, per la seva banda, presenta un valor 
més baix, fins als 29,7 anys. Pel que fa a les edats 
extremes, en el primer cas corresponen 22 i 57 anys 
i en el segon, 22 i 54 anys.

La franja d’edat ara predominant és la de 20 a 24 
anys, amb un 33,3%, seguida de la de 24 a 29 anys, 
amb el 23,3%. Entre les dues abasten el 56,6%. 

Als rangs de 30 a 34 i de 35 a 39 anys els correspon 
un 10% en ambdós casos. Un percentatge que baixa 
fins el 6,7% pels 40 als 44 anys.

En aquest segon curs els estudis de procedència re-
cullen la situació del primer curs de l’any anterior, 
amb una diversificació notable, tot i el predomini de 
la titulació en Història, amb un 60%. 

La resta de titulacions presenten valors clarament 
inferiors, amb un 10% per a Filologia Clàssica, un 
6,7% en el cas d’Antropologia Social i Cultural i Hu-
manitats, i ja valors del 3,3% per Arquitectura, Cièn-
cies de la Informació, Filologia, Geologia i Informació 
i Documentació.

El nombre de titulacions torna a créixer des de 7 a 9, 
seguint la tendència de 2014-2015. 

Segon curs

En aquest cas la distribució per sexes de l’alumnat 
presenta unes xifres més equilibrades i a diferència 
del primer curs, amb un predomini femení que es 
concreta en un 56,7% davant del 43,3% masculí. 
Ambdós valors no presenten canvis significatius res-
pecte als del curs anterior.

Rangs d’edat

Estudis

20 a 24 - 33,3%

25 a 29 - 23,3%
30 a 34 - 10%

35 a 39 - 10%

45 o més - 16,7%

40 a 44 - 6,7%

Filologia Clàssica - 10%

Filosofia - 3,3%

Aquitectura - 3,3%

Ciències de la Informació - 3,3%

Geologia - 3,3%

Antropologia Social i Cultural - 6,7%

Història - 60%

Informació i Documentació - 3,3%

Humanitats - 6,7%

Com és habitual, el rang de més de 45 anys 
s’incrementa en relació als immediatament anteriors, 
arribant al 16,7%. Un creixement notable des del 
9,7% del curs anterior.
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Assenyalem que al tractar-se d’un màster de dos 
anys, el temps transcorregut entre la finalització dels 
estudis de procedència i la matriculació al Màster es 
comptabilitza en relació al primer curs. Igualment, 
el fet que alguns alumnes optin per cursar el segon 
curs en més d’un any, deixant el treball final de màs-
ter per un tercer, introdueix valors que cal tenir en 
compte a l’hora de comparar les dades entre primer 
i segon curs.

La majoria dels alumnes de segon curs es van matri-
cular per primer cop al màster majoritàriament dins 
els tres primers anys després d’obtenir la titulació de 
procedència, sumant el 60%.

La resta de valors exemplifiquen la dualitat que ja 
hem comentat en altres apartats en relació als perfils 
d’edat i accés als estudis.

Pel que fa al nombre d’anys referits a les dates de 
titulació, és de 14.

1984 - 6,7%

1986 - 3,3%

1992 - 3,3%

1996 - 3,3%

1999 - 3,3%

2005 - 6,7%

2008 - 3,3%

2009 - 3,3%

2010 - 10%

1995 - 3,3%

2011 - 3,3%
2012 - 10%

2013 - 26,7%

2014 - 13,3%

Any de finalització dels estudis

Tot i el domini de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb un 43,3%, la Universitat de 
Barcelona s’aproxima fins a quasi igualar-se, amb un 
40%.  Entre les dues sumen el 83,3%, de manera 
que es diferencien de forma notable de les altres 
quatre universitats. En aquest cas, la Universitat de 
Girona, amb el 6,7%, la Politècnica de Catalunya, 
la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgili, amb el 3,3% 
cadascuna.

En quant al nombre total d’universitats s’ha reduït de 
8 a 6.

Centre de procedència

UAB - 43,3%

UB - 40%

UPC - 3,3%

UdG - 6,7%

UPF - 3,3% UPV - 3,3%
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Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: 
Circuits administratius. Disseny i millora

Òliver Garcia Muñoz, Tècnic jurista. Oficina Antifrau 
de Catalunya
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: Dret i 
règim jurídic dels documents. Aspectes bàsics

Teresa Iglesias Casals, consultora en gestió 
documental
Mòdul 3. Sistemes d’informació: Administració 
d’organitzacions i empreses

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i 
Coordinador de titulació 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

Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer tècnic en 
informàtica 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 
Històric de Protocols de Barcelona 
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: 
Fons i documents d’institucions i empreses, entitats i 
persones 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: 
Documents audiovisuals i gràfics

Professorat 

Primer curs:
Nom, mòdul i assignatura que imparteix

Ramon Alberch Fugueras, Director ESAGED-FUAB
Mòdul 1. Fonaments de l’arxivística: Introducció a 
l’arxivística

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

Marta Franch Saguer, Dra. en Dret. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: 
Introducció al dret

Lloc de procedència Alumnes

Amer 1

Badalona 1

Banyoles 1

Barcelona 10

Begues 1

Castellar del Vallès

Cerdanyola del Vallès

1

Figueres

2

Manresa

1

Martorell

1

Olèrdola

1

Sabadell

1

1

Salt 2

Sant Cugat del Vallès 1

Sant Prepètua de la Mogoda 1

Sentmenat 1

Tarragona 1

Tordera 1

Vinaròs 1

Procedència geogràfica

La procedència geogràfica dels alumnes es manté en 
els mateixos nivells pel que fa al nombre de munici-
pis representats, amb un total de 19.

Malgrat això, es debilita la procedència de l’àmbit 
metropolità de Barcelona, en benefici d’una major 
diversificació territorial.
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Segon curs:
Nom i mòdul i assignatura que imparteix

Clara Alibés Marquès, Restauradora i Conservadora 
de document gràfic
Mòdul 8. Gestió dels serveis d’arxiu: Conservació 
preventiva i equipament d’arxius

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

Josep Fernández Trabal, Dr. en Història, Arxiu 
Nacional de Catalunya 
Mòdul 11: Treball Fi de Màster

Montserrat Florensa Flix, Restauradora i Conservadora 
de document gràfic
Mòdul 8. Gestió dels serveis d’arxiu: Conservació 
preventiva i equipament d’arxius

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

Carles San José Amat, Cap de l’Àrea d’Inspecció, 
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
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, Graduat en arxivística i 
gestió de documents, Consorci AOC
Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: Documents 
electrònics i preservació digital

Remei Perpinyà Morera. Dra. en Història. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Mòdul 5. Tècniques arxivístiques: Mètodes de 
descripció i recuperació de la informació
Mòdul 11: Treball Fi de Màster

4.2. El Màster en Gestió Documental, 
Transparència i Accés  
a la Informació

Presentem a continuació les dades referides al perfil 
de l’alumnat d’aquest màster, implantat precisament 
en aquest curs 2015-2016. 

Cal assenyalar que l’orientació d’aquests estudis 
cap a persones que ja es trobin en actiu, ja sigui en 
l’àmbit de l’arxivística i la gestió de documents o en la 
docència sobre aquesta matèria, així com el fet que 
la docència s’imparteixi on line i en llengua caste-
llana, configura una tipologia d’alumnes clarament 
diferenciat dels del Màster en Arxivística i Gestió de 
Documents.

Estadístiques de l’alumnat del Màster en Gestió Do-
cumental, Transparència i Accés a la Informació  co-
rresponents al curs 2015-2016

La distribució de l’alumnat per sexes presenta en 
aquest cas una paritat absoluta del 50%.

La mitjana d’edat és superior a l’habitual en els altres 
estudis de màster, ja que se situa en els 41 anys. Per 
a les alumnes aquesta mitjana s’eleva fins els 42,7 
anys, amb una edat mínima de 27 anys i màxima de 
50. En el cas dels alumnes, la mitjana es redueix a 
39,5 anys, amb un mínim de 29 i un màxim de 63.

20 a 24 - 0%

25 a 29 - 13,6%

30 a 34 - 4,5%

35 a 39 - 27,3%

45 o més - 40,9%

40 a 44 - 13,6%

Rangs d’edat
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Any de finalització dels estudis

La data de finalització dels estudis de procedència 
presenta un ampli ventall que va des de 1985 fins 
a 2012, amb predomini de l’any 2005 al qual co-
rrespon un 13,6%. Per sota d’aquest any domina el 
1998, amb 9,1%, mentre que per sobre trobem els 
anys 2010, 2011 i 2012, també amb un 9,1% cadas-
cun. Per a la resta d’anys el percentatge és del 4,5%.

En total trobem 16 anys diferents, davant dels 10 i 
14 que hem vist en el cas de primer i segon curs del 
Màster en Arxivística i Gestió de Documents.

Centre de procedència

El rang d’edat dominant és el de majors de 45 anys, 
amb un 40,9% dels alumnes, seguit del de 35 a 39 
anys, amb el 27,3%; el de 25 a 29 i el de 40 a 44 
anys, amb el 13,6%; i el de 30 a 34 anys amb el 
4,5%. No hi ha alumnes de 24 anys o menys.

Com ja hem assenyalat, aquest nivell d’edat no ha 
d’estranyar atesa l’orientació dels estudis.

Estudis

De la mateixa forma que en els altres estudis de 
màster que ofereix l’ESAGED, també aquí el nombre 
de titulats en Història és el grup majoritari, amb un 
31,8% dels alumnes. Hi ha, això si, un percentatge 
del 18,2% que procedeixen d’estudis previs en Arxi-
vística, cosa del tot lògica tenint en compte el perfil al 
qual s’orienta el Màster.

Per sota de les dues titulacions assenyalades trobem 
les Ciències de l’Educació, la Conservació i Conser-
vació i Restauració de Béns Mobles i l’Enginyeria de 
Sistemes, amb un 9,1%, seguides de Bibliotecono-
mia i Documentació, Dret, Economia, Enginyeria en 
Administració Pública i Enginyeria Forestal, amb un 
4,5%.

En conjunt s’identifiquen deu titulacions d’origen 
diferents, algunes d’elles clarament allunyades de 
l’arxivística i la gestió de documents, però que po-
sen de relleu precisament la falta de normalització 
encara d’estudis especialitzats en un àmbit geogràfic 
ampli, com comentarem a l’analitzar la procedència 
dels estudiants.

13,6%

13,6%

9,1%

4,5%

4,5%

Dret - 4,5%

Biblioteconomia i 
Documentació - 4,5%

Ciències de 
l’Educació - 9,1%

Conservació i restauració 
de béns mobles - 9,1%

Economia - 4,5%

Arxivística - 18,2%

Enginyeria en Administració 
pública - 4,5%

Enginyeria de Sistemes - 9,1%

Enginyeria Forestal - 4,5%

Història - 31,8%

1985 - 4,5%
1986 - 4,5%

1990 - 4,5%

1998 - 9,1%

1999 - 4,5%

2000 - 4,5%

2001 - 4,5%

2002 - 4,5%

2006 - 4,5%

2005 - 13,6%

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (4,5%) 
Universidad Antonio Nariño (4,5%)
Universidad Autónoma de Colombia (4,5%)
Universidad de Deusto (4,5%)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (4,5%)
Universidad Inca Garcilaso de la Vega (4,5%)
Universidad Tecnológica Metropolitana (4,5%)
Università degli studi di Roma ’La Sapienza’ (4,5%)
Universitat de Barcelona (13,6%)
Universidad Alberto Hurtado (4,5%)
Universidad Autónoma de Campenche (4,5%)
Universidad Central del Ecuador (4,5%)
Universidad de la República Oriental del Uruguay (4,5%)
Universidad Externado de Colombia (9,1%)
Universidad Técnica de Esmeraldas (4,5%)
Università Degli Studi Di Padova ‘II Bo’ (4,5%)
Universitat Autònoma de Barcelona (13,6%)

1994 - 4,5%

2007 - 4,5%

2008 - 4,5%

2010 - 9,1%

2011 - 9,1%

2012 - 9,1%
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La internacionalitat dels alumnes del Màster dóna 
lloc a una notable diversitat pel que fa als centres de 
procedència, sempre vinculats al país d’origen.

Pel cas dels alumnes procedents de l’Estat espanyol, 
la majoria van cursar els seus estudis a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelo-
na, amb un 13,6% cada una, el que en conjunt equi-
val a poc més del 25% de l’alumnat. Afegim pel que 
fa a l’Estat espanyol la Universitat de Deusto, amb 
un 4,5%.

Com ja hem comentat, la resta de centres (en total en 
comptabilitzem 17 de diferents) tenen major o menor 
presència en funció del país d’origen dels estudiants. 
Per aquest motiu a la majoria de centres els corres-
pon un percentatge del 4,5%, solament superat per 
Colòmbia, amb un 9,1%, precisament per ser el se-
gon país amb més matriculats.

Procedència geogràfica

Veiem aquí reflectida la internacionalitat de l’alumnat, 
representada per 8 països diferents, majoritàriament 
d’Amèrica llatina. 

Pel que fa a aquest continent, Colòmbia i Xile apor-
ten el major nombre d’alumnes, seguits de Mèxic i 
l’Equador, darrera dels quals trobem Perú i Uruguai.

Professorat 

Nom, mòdul i assignatura que imparteix

Ramon Alberch Fugueras, Director ESAGED-FUAB
Mòdul 1. Normes i estàndards internacionals en 
Gestió de Documents i Arxius

Anahí Casadesús de Mingo, Llicenciada en Belles 
Arts. Màster en Arxivística i Gestió de Documents.
Mòdul 4. Sistemes de Gestió de Documents. 
Implantació, Auditoria i Certificació

Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Mòdul 6. Processos i instruments metodològics i 
tècnics

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i 
Coordinador de titulació ESAGED
Mòdul 7. Difusió, màrqueting i estratègies de 
comunicació

Raimon Nualart Mercadé, Graduat en arxivística i 
gestió de documents, Consorci AOC
Mòdul 5. Conservació preventiva i anàlisi de riscos

Xavier Sancliment Casadejús, Consultor
Mòdul 2. Govern obert. Transparència i accés a la 
informació

Joan Soler Jiménez, Arxiu Històric de Terrassa 
Mòdul 6. Processos i instruments metodològics i 
tècnics

Remei Perpinyà Morera. Dra. en Història. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Mòdul 8. Treball final de màster

Remo Suppi Boldrito, Dr. en TIC. Universitat Autònoma 
de Barcelona
Mòdul 3. Open Data i reutilització de la informació

Lloc de procedència Alumnes

Andorra 1

Colòmbia 5

Equador 2

Espanya 7

Mèxic 2

Perú

Uruguai

1

Xile

1

3
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4.4. 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:

- Taller de gestió de documents electrònics. Compartir 
coneixement. Tarragona i Girona, 23 i 30 de 
novembre de 2015.  

- La Viquipèdia i els arxius. Traçabilitat de la informació 
en obert i oportunitat de difusió. Girona, 1 d’octubre 
de 2015 i Barcelona, 16 de desembre de 2015.  

- Paleografia pràctica per a la descripció somera de 
documents (segles XIII-XVIII). Barcelona, 29 de 
setembre i 1 d’octubre de 2015.  

- Geolocalització i descripció arxivística. Aula virtual de 
formació de l’AAC-GD, 5 al 23 d’octubre del 2015. 

- Polítiques i requeriments de seguretat, accés i 
interoperabilitat de la informació pública. Girona, 
21 i 28 d’octubre del 2015 i Barcelona, 5 i 10 de 
novembre del 2015. 

- Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades 
per a la gestió de documents electrònics d’arxiu. Aula 
virtual de formació de l’AAC-GD, 17 de novembre a 4 
de desembre del 2015.

- Eines i programari de reconeixement de textos 
manuscrits. Barcelona, 28 de gener del 2016 i 
Lleida, el 4 de maig del 2016.

- Document controler o l’arxiver a l’empresa 
d’enginyeria. Aula Virtual de formació de l’AAC-GD, 
de l’1 al 21 de gener del 2016. 

- Elements bàsics dels documents electrònics i la seva 
gestió. Barcelona, 18 de febrer del 2016.  

- Conceptes, eines i recursos per posicionar els 
arxivers i gestors documentals  en el paradigma del 
“Big data”. Barcelona, 9 de març del 2016.  

- Com realitzar un petit projecte de digitalització. Aula 
Virtual de Formació de l’AAC-GD, del 4 al 22 d’abril 
del 2016.

4.3. Formació de tercer cicle  

Al llarg del curs 2015-2016 s’han desenvolupat els 
següents postgraus:

- Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius 
Fotogràfics

- Postgrau en gestió de documents electrònics 

- Postgrau en direcció executiva de serveis de gestió   
  de documents i arxiu

S’ha celebrat el primer curs (mòduls 1 i 2) del IV 
Postgrau en gestió, preservació i difusió d’arxius fo-
togràfics al llarg dels mesos de novembre del 2015 
a juliol del 2016 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 en el seu vessant online. 

S’ha finalitzat la VII edició del Postgrau en gestió de 
documents electrònics, amb la realització del segon 
curs (mòduls 3, 4 i 5) de novembre del 2015 a no-
vembre del 2016. Igualment s’ha finalitzat també la 
I edició del Postgrau en direcció executiva de serveis 
de gestió de documents i arxiu amb la realització del 
segon curs (mòduls 3, 4 i 5) i amb data de finalització 
d’octubre de 2016.

Paral·lelament s’ha iniciat una nova edició del Post-
grau en gestió de documents electrònics (VIII edició) 
i del Postgrau en direcció executiva de serveis de 
gestió de documents i arxiu (II edició).
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- Taller d’implantació d’un sistema de gestió 
documental. Barcelona, 12 d’abril del 2016.

- Transparència, accés i arxius. Barcelona, 25 d’abril 
del 2016. 

- Paleografia pràctica per a la interpretació de 
documents. Aula Virtual de Formació de l’AAC-GD, 
del 28 d’abril al 17 de juny del 2016. 

- L’avaluació dels documents. Com gestionar els 
valors. Barcelona, 9 de maig del 2016. 

- Fotografia digital. Bases per al disseny d’un arxiu. 
Aula Virtual de Formació de l’AAC-GD, de l’1 al 20 
de juny del 2016. 

- Les lleis 39/2015 i 40/2015 i la gestió documental. 
Barcelona, 15 de juny del 2016.  

Durant el curs 2015-2016 s’ha desenvolupat una nova 
edició del Pla de Formació ISO 30300, en modalitat 
online, amb la impartició dels cursos d’Implantació 
de Sistemes de Gestió per als Documents segons les 
normes ISO 30300 durant els mesos de març a maig 
del 2016, i d’Auditoria de Sistemes de Gestió per als 
Documents segons les normes ISO 30300, durant els 
mesos d’octubre a desembre del 2015. Una vegada 
més, cal remarcar la diversitat de procedència de 
l’alumnat: a nivell internacional s’ha comptat amb 
alumnes de Colòmbia, Equador, Perú, Uruguai, Xile i 
a nivell estatal de Madrid, Andalusia, Catalunya, País 
Basc, Extremadura i Illes Balears. En aquest sentit, 
caldria fer esment al creixent interès dels professionals 
d’Amèrica Llatina en la implantació de sistemes de 
gestió per a documents ISO 30301.

En paral·lel, l’ESAGED ha seguit la tradició d’acollir 
estades d’estudis d’alumnes estrangers; enguany 
l’estada ha comptat amb la presència de les arxiveres 
xilenes Myriam J. Serrá i Ingrid Sarria respectivament 
de la Biblioteca del Congrés Nacional i de l’Arxiu 
presidencial Michèle Bachelet; l’estada es va perllongar 
durant el mes de setembre del 2016 i es va dedicar 
essencialment a aprofundir en el sistema de gestió de 
documents amb visites a nombroses arxius catalans 
de referència. 

5.1. Convenis institucionals

En els darrers anys l’ESAGED ha impulsat una 
política activa de signatura de convenis amb 
institucions nacionals i internacionals 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. Enguany es compta amb una vintena de 
convenis establerts amb institucions nacionals i 
estrangeres. Enguany estan en procés de renovació 
els convenis signats amb l’Archivo General de la 
República Dominicana i l’Associació d’Arxivers-
Gestors de Documents de Catalunya.  

Remarcar també que el juny del 2015 l’ESAGED es 
va adherir oficialment a la Declaració Universal dels 
Arxius (DUA) impulsada pel Consell Internacional 
d’Arxius en una campanya auspiciada per l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. 

5.2. Convenis de pràctiques 

Enguany des de l’Escola s’han signat 37 convenis 
amb administracions públiques i empreses que 
han possibilitat un total de 61 pràctiques mitjançant 
les quals els alumnes han pogut compatibilitzar els 
coneixements 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 
autofinançar-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 2015 
fins al setembre del 2016, s’han signat i executat els 
següents convenis:

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Les Corts

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Sants-Montjuïc

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal Contemporani

5. COOPERACIÓ AMB  
    INSTITUCIONS I EMPRESES
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Ajuntament de Barcelona, Direcció Sistema Municipal 
d’Arxius

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Gràcia

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Les Corts

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Sant Andreu

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Sant Martí

Ajuntament de Barcelona, Sistema Municipal Arxius

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
de l’Eixample

Ajuntament de Barcelona, Arxiu Municipal de Districte 
d’Horta-Guinardó

Ajuntament de Barcelona, Direcció Arxiu

Ajuntament de Granollers

Ajuntament de l’Hospitalet

Ajuntament de Parets del Vallés

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de Salt

Ajuntament Sant Andreu de la Barca

Àrea Metropolitana Barcelona

Barcelona de Serveis, S.A. 

Bisbat de Lleida

Consorci de L’Auditori i L’Orquestra

Diputació de Girona

Escola d’Administració Pública Catalunya

Fundació Vicente Ferrer

Generalitat de Catalunya, Arxiu Central Administratiu. 
Servei de Museus

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
Arxiu Comarcal del Maresme

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
Arxiu Comarcal del Pla Estany

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
Arxiu Històric de Girona

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,  
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Institut de Cultura de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona

Institut de Cultura de Barcelona, Arxiu Històric de la 
Ciutat

Memora Servicios Funerarios, S.L.U.

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Oberta de Catalunya

Vidimus, S.L.
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Projectes de recerca

En el marc del projecte: DocHumAn: Document 
analysis and knowledge modeling for cultural heritage 
actions in Pyrenees region, (finançat per la Comunitat 
de Treball dels Pirineus-DGR. 2014) s’han fet diver-
ses actuacions: En primer lloc, es va fer una jornada 
de treball a Toulouse (el 27 de novembre de 2015) 
amb la participació del Centre de Visió per Computa-
dora, ESAGED, LABRI Université de Bordeaux, IRIT 
Université de Toulouse, per tal d’identificar i estu-
diar les convocatòries dels projectes europeus que 
podrien encaixar amb la temàtica de la xarxa. Es va 
definir un pla de treball per la convocatòria de CULT-
COOP-09-2017. En segon lloc, la Dra. Perpinyà ha 
dirigit un treball de recerca del Màster d’Arxivística i 
Gestió de Documents, sobre els fons documentals per 
a l’estudi del  fenomen migratori durant la 2a Guerra 
Mundial. En tercer lloc, el director Ramon Alberch i 
Remei Perpinyà es van reunir amb el Dr. Jordi Guixé 
Coromines, director del EUROM: European Observa-
tory on Memories. En quart lloc, s’ha intensificat la 
col·laboració amb el CVC participant activament en la 
definició i orientació en la construcció de la base de 
dades XML per a descriure el contingut dels arxius i 
referenciar-los geogràficament.

L’ESAGED, com a membre del CORE Patrimoni Cultu-
ral, va participar en el curs i cicle de conferències “El 
Vallès: de la societat agrària a la societat industrial”, 
organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach a Sa-
badell. L’ESAGED va presentar el Projecte Molècula 
en la sessió del 18 de novembre de 2015 dedicada a 
Eines i recursos per a la història local. La conferència 
es va titular: Projecte MOLECULA, una solució per a 
la gestió de l’arxiu adreçada a associacions, entitats, 
organitzacions i administracions. 

L’ESAGED va presentar una proposta per participar 
en el VII Congreso  Internacional en Gobierno, Ad-
ministración y Políticas Públicas GIGAPP 2016 titu-
lat “Construyendo una nueva cultura administrativa: 
políticas y gestión pública con la ciudadanía”. Es va 
acceptar la creació d’un grup de treball coordinat 
per Remei Perpinyà i Anahí Casadesús sota el títol 
‘Gestió de documents per a administracions més 

6. RECERCA

transparents (2016-40)’ que es va celebrar del 3 al 5 
d’octubre de 2016.

Finalment cal esmentar que investigadors de 
l’ESAGED van preparar i presentar de nou la proposta 
de recerca “Inventario, estudio y difusión de la co-
rrespondencia epistolar familiar de Cataluña (siglos 
XVI-XIX)” a la convocatòria de Proyectos de I+D de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técni-
ca 2016, després de fer les modificacions i esmenes 
suggerides pel comitè avaluador a la convocatòria 
anterior. L’investigador principal és el Dr. Javier An-
tón Pelayo i els membres de recerca de l’ESAGED 
són els doctors: Ramon Alberch, Alfred Mauri i Re-
mei Perpinyà. El projecte ha estat aprovat i s’iniciarà 
el gener de 2017. 

Beques de recerca

En el marc del conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Cata-
lunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments, s’han convocat dues beques de recerca en ar-
xivística i gestió de documents, cada una d’elles dotada 
amb la quantitat de 1750€, que han guanyat Oleguer 
Benaiges i Josep Maria Pallissé. En el curs 2015-2016 
s’estan elaborant les dues recerques següents: 

Definició d’un model d’indicadors de gestió per a 
l’avaluació d’un servei d’arxiu i gestió de documents. 
Investigador: Oleguer Benaiges Xirinachs. Direcció de 
recerca: Remei Perpinyà Morera i Alfred Mauri Martí

Diagnosi de situació, criteris de classificació i 
d’organització dels arxius dels Centres d’Estudis de 
parla catalana. Investigador: Josep Maria Pallisé Ca-
rreté. Direcció de recerca: Remei Perpinyà Morera i 
Alfred Mauri Martí

Doctorat

En el tercer any de posta en marxa de la línia de re-
cerca específica en arxius i gestió documental que 
l’Escola té dins el Programa de Doctorat en Història 
Comparada, Política i Social (nou RD 99/2011) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, s’han inscrit 
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durant el curs acadèmic 2015-2016 dues tesis doc-
torals més que detallem a continuació: “Análisis de 
políticas archivísticas en Chile, durante la dictadura 
militar (1973-1990). Su continuidad y repercusión en 
democracia”, de la doctoranda Paulina Bravo Casti-
llo y “Memoria histórica, archivos y testimonios en 
Macondo. Dimensiones socioculturales y pedagógi-
cas de los Archivos de DDHH”, del doctorand César 
Osorio Sánchez. Acabem aquest curs amb un total 
de 6 tesis inscrites, 2 de gestió de documents i 4 de 
patrimoni documental i memòria.  S’ha consolidat la 
internacionalització del doctorat, i 4 de les tesis ins-
crites són d’estudiants procedents de llatinoamèrica.

Els mesos de juliol i setembre van tenir lloc les comis-
sions de seguiment del progrés de les tesis que estan 
elaborant les doctorandes Anahí Casadesús de Min-
go, Pepita Raventós Pajares y Marta Lucía Giraldo y 
el doctorand Alejandro Cruces.

En el marc de les Jornades Doctorals del Programa 
de doctorat Història Comparada, política y social, el 
professor Diego Navarro Bonilla, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, va impartir una conferència el 
25 de maig de 2016 sota el títol: “Fondos documen-
tales de inteligencia para la seguridad y la defensa: 
algunas reflexiones”.

Treballs final de màster

En el marc del Màster d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments i del Màster Universitari Online en Gestió Do-
cumental, Transparència i Accés a la Informació, que 
s’ha posat en marxa per primera vegada enguany, 
s’han elaborat i presentat entre els mesos de juliol i 
setembre un total de 39 treballs de final de màster. 

S’ha continuat amb la publicació dels treballs de re-
cerca de més qualitat en el dipòsit digital Recercat, 
en la col·lecció Treballs fi de màster i de postgrau 
de la comunitat: Universitat Autònoma de Barcelona, 
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 
En l’actualitat ja s’hi poden consultar 35 treballs. 

S’han publicat a Lligall: revista catalana d’Arxivística 
(2015, núm. 38) tres articles, versions de tres treballs 
de recerca elaborats per estudiants de l’ESAGED: 
“Arximaps: descripció arxivística i geolocalització: 
estudi de cas dels fons notarials catalans”, de Carla 
Meinhardt i Llopis, alumna del Màster d’Arxivística i 
Gestió de Documents; “El curso de la vida y sus vín-
culos afectivos a través del álbum familiar”, d’Albert 
Alcántara i López, estudiant del Postgrau en gestió, 
preservació i difusió d’arxius fotogràfics; i, “Emula-
ció i virtualització. Un pla B?”, de Joan Reglà Pubill, 
alumne de la 4a ed. del Postgrau en Gestió de Docu-
ments Electrònics.
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7. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ

Més enllà de la tradicional difusió dels estudis al Saló 
Futura, s’ha continuat amb la política de difondre els 
estudis d’arxivística als estudiants del darrer curs del 
grau d’Història a les universitats i en paral·lel s’han 
celebrat vuit sessions informatives dels estudis del 
Màster entre els mesos d’abril a setembre del 2016 
i també s’ha procedit també a la tramesa dels opus-
cles informatius mitjançant les llistes de distribució 
del sector. 

Per tercer any consecutiu 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 arxivísti-
ca s’ha desenvolupat entre els mesos d’abril i octubre 
del 2016.  

Al seu torn, el 16 de novembre del 2015 va tenir lloc 
la inauguració oficial del curs acadèmic 2015-2016 
sota la presidència de la Sra. Montserrat Balagueró 
amb la conferència del Dr. Eduard Puigventós López 
“Ramon Mercader, l’assassí de Trotsky. Fonts docu-
mentals d’una recerca biogràfica”. En el mateix acte 
es varen lliurar els diplomes de la cinquena promoció 
del Màster en Arxivística i Gestió de Documents,  i els 
premis extraordinaris de titulació. 

A nivell internacional, l’ESAGED ha estat present a 
Congressos, Jornades i Seminaris als següents paï-
sos: a la Universitat Andina Simón Bolivar de Quito 
en aplicació d’un conveni de col·laboració docent 
(febrer 2016), a la reunió del Consell Assessor Inter-
nacional del CNMH de Colòmbia (març 2016), a la 
Jornada de la Red de Archivos de Educación Supe-
rior de Mèxic (maig 2016), al Congrés Internacional 
d’Arxius a Tarapoto-Perú (maig 2016), al Seminari 
d’Arxius del Món del Treball a São Paulo (juny 2016), 
al Congrés d’arxius de República Dominicana (juliol 
2016) i finalment a l’Escuela Mexicana de Archivos 
impartint un curs sobre els continguts bàsics del 
Màster en gestió documental, transparència i accés 
a la informació (juliol 2016). Al seu torn l’ESAGED ha 
assistit a les reunions del Comité Tècnic 50 de gestió 
de documents d’AENOR del qual en forma part.  

El lloc web de l’ESAGED

Durant el curs 2015-2016 al web de l’ESAGED s’han 
visualitzat 46.170 pàgines, posant de relleu un interès 
creixent en els continguts i una major duració del temps 
de visita. El dispositiu d’accés utilitzat de forma majori-
tària ha estat l’ordinador, amb el 81,8% de les visites.  
L’accés des de l’smatphone representa el 15,2%% i les 
tauletes el 3%.

Pel que fa a la distribució del nombre de visites, aquestes 
presenten el seu màxim durant els mesos d’abril, maig i 
juny, amb entre 5.000 i 5.500 visites mensuals, i el nivell 
mínim durant el mes de desembre, amb 1.800 visites. 

Aquesta dinàmica respon clarament a les èpoques de 
selecció d’estudis per part dels alumnes potencials.

El perfil d’edat dels visitants del web es correspon en 
bona mesura amb el que hem vist anteriorment en re-
lació a les edats dels alumnes matriculats.  Es diferencia 
clarament el rang dels 24 als 34 anys, seguit de prop del 
de 35 a 44. 

La variació més significativa en relació al curs anterior és 
la reducció de visites per a la franja de 18 a 24 anys, que 
passa del 20% al 10,9% i l’increment de la franja de 45 
a 54 anys, que creix des del 14% fins al 17,8%.

25 a 34 - 30,33%

35 a 44 - 27,08%

45 a 54 - 17,82%

18 a 24 - 10,91%

65 o més - 3,39%

55 a 64- 10,47%
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Servei d’alerta

Durant el curs 2015-2016 s’ha procedit a la depuració 
de la base de dades de titulats de l’ESAGED i s’ha opti-
mitzat el sistema de gestió per tal d’assegurar la fiabilitat 
de les comunicacions, eliminant les adreces de contacte 
obsoletes. Alhora s’han millorat els instruments de seg-
mentació per tal de permetre una transmissió més acu-
rada de les ofertes de beca i de feina.

En total s’ofereix servei a 389 usuaris, dels quals 305 són 
titulats i 84 alumnes matriculats al Màster en Arxivística i 
Gestió de Documents o al Màster en Gestió Documental, 
Transparència i Accés a la Informació.

En total durant aquest curs s’han publicitat un total de 31 
ofertes de feina i 67 ofertes de beca.

L’origen geogràfic de les visites al web té el seu màxim 
a l’estat espanyol, d’on provenen el 66,5%, seguides 
per Colòmbia (6,8%), Mèxic (4,1%), Perú (4%), Estats 
Units (2,6%), Equador (2,1%) Xile (2%), i Argentina 
(1,3%), com a més destacats, mostrant el canvi que ja 
s’observava el curs passat relacionat amb l’oferta de nous 
estudis on line i en llengua castellana. 

La distribució de visites al web procedents de l’Estat es-
panyol manté els paràmetres dels cursos anteriors, amb 
un predomini de l’àmbit català, seguit de Madrid, País 
Valencià, País Basc i Illes Balears, si bé s’observa una 
distribució més equilibrada entre tots els territoris de 
l’Estat.

Visites
13.9811
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Factor GDA: el Blog de l’ESAGED

Durant aquest curs acadèmic s’ha continuat amb la tas-
ca de difusió des del blog Factor GDA, a la vegada que 
s’ha ampliat la llista de col·laboradors. Aquest pretén ser 
un espai de trobada i debat entre els professionals de 
l’arxivística i la gestió de documents. Fins el juliol de l’any 
2016 s’havien publicat gairebé 100 entrades de temàtica 
diversa: privacitat i protecció de dades, transparència i 
accés a la informació, les dones a l’arxivística, preserva-
ció digital, legislació, normativa ISO, entre d’altres. S’han 
comptabilitzat gairebé 28.000 visites del blog de 80 paï-
sos diferents: Nova Zelanda, Noruega, Corea del Sud, 
Canadà, Guatemala, Andorra, Brasil o Regne Unit en són 
una petita mostra. Els cinc països que més han visitat el 
blog en aquest període són Espanya, Colòmbia, Mèxic, 
Estats Units i Perú
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