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Presentació

Per tercer any consecutiu l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents presenta de manera 
sumària les activitats i projectes més rellevants 
materialitzats al llarg del període que s’escola 
entre els mesos de setembre del 2004 a setembre 
del 2005. Una primera consideració cal fer-la 
entorn de la visualització de la trajectòria de l’Es-
cola amb dades objectives i que permet constatar 
la solidesa i percepció positiva de la seva oferta de 
pràctiques remunerades als estudiants, la qualitat 
d’un ensenyament impartit per professionals acre-
ditats del sector i també la satisfactòria recepció 
que el mercat laboral ha fet de les dues primeres 
promocions de graduats.

Un segon element a considerar és el fet que al llarg 
d’aquest curs s’ha complert per primera vegada 
amb el cicle complet de serveis que ens havíem 
proposa d’oferir. A més de la consolidació del 
Graduat amb prop de cent alumnes, s’ha impartit 
amb notable èxit un postgrau en gestió de docu-
ments electrònics, s’ha culminat l’oferta formativa 
en col·laboració amb l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya, s’han organitzat cursos a mida per a 
institucions i empreses externes i juntament amb 
una sèrie d’universitats i empreses ens hem acollit 
a un projecte de recerca europeu per tal d’anar 
propiciant una política de recerca en l’àmbit de 
les tecnologies, la gestió documental i els arxius.

En darrer terme, voldríem cloure la presentació 
assenyalant l’afermament del caràcter pioner de 
l’Escola a nivell estatal en la mesura que són cada 
vegada més els estudiants provinents d’altres comu-
nitats autònomes que vénen a Barcelona atrets per 
la singularitat de la nostra oferta formativa. En l’ho-
ritzó de l’aplicació dels principis de la Declaració 
de Bolonya i del creixement de la demanda forma-
tiva procedent de la resta de l’estat i de sudamèrica 
l’Escola haurà de plantejar-se la possibilitat d’anar 
introduint la formació a distància com un dels rep-
tes més apressants i de més futur.

Sr. Ramon Alberch
Director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 
de Documents
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Tal i com s’observava el curs anterior, se segueix 
escurçant el temps transcorregut entre la finalitza-
ció dels estudis de llicenciatura i la matriculació al 
Graduat. Si l’any passat el nombre d’alumnes que 
havien finalitzat els seus primers estudis dins els 
dos anys anteriors era d’un 48,98%, ara arriba ja al 
53,34%. Un percentatge que es redueix progressi-
vament a un 10% per a tres anys, a un 6,67% per 
a quatre, i que es manté en un valor força constant  
per sobre del 3% fins arribar al 1981, ja amb nota-
bles salts entre els anys intermitjos. Cal assenyalar 
també un valor de poc més del 3% pel que fa a 
alumnes que compatibilitzen la finalització dels 
estudis de llicenciatura amb els del Graduat.

Centre de procedència

El centre on els alumnes han cursat els seus estu-
dis de llicenciatura correspon en un 46,67% a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, seguida d’un 
20% procedents de la Universitat de Barcelona i un 
10% de la Universitat de Girona. La resta d’univer-
sitats (Universitat de Lleida, Universitat Nacional 
d’Educació a Distància, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Rovira i Virgili, Universidad de León i 
Universidad de Oviedo) estan representades en un 
3,33% cada una.

Procedència geogràfica
En la procedència geogràfica de l’alumnat s’aprecia 
una reducció pel que fa a la ciutat de Barcelona i 
també l’entorn metropolità, amb una major diversi-
ficació a tot el territori català i a la continuïtat en la 

2. Els estudis

2.1. El Graduat

Estadístiques de lʼalumnat del Graduat Superior 
dʼArxivística i Gestió de Documents corresponents 
al curs 2004-2005.

Primer curs
La distribució per sexes de l’alumnat segueix 
la tendència dels dos cursos anteriors amb una 
reducció progressiva de la diferència entre la pre-
sència masculina (47%) i la femenina (53%), que 
tendeix a igualar-se. Pel que fa a la mitjana d’edat 
igualment continua la tendència a la reducció, 
situant-se enguany en 28 anys.

Rangs dʼedat

Pel que fa als estudis de procedència s’observa a 
la gràfica com segueix augmentant el nombre de 
llicenciats en Història, que ja se situa en un 90%, 
mentre Humanitats ocupa un 6,67% i Filologia un 
3,33%. En relació a la situació dels alumnes de 
primer curs de l’any acadèmic anterior hi ha un 
increment de quasi un 5% pel que fa als llicenciats 
en Història i una reducció  de cinc a tres en relació 
a la diversitat d’estudis de procedència.

Any de finalització dels estudis

La gràfica ens mostra la distribució per rangs 
d’edat, on el que correspon al que se situa entre 
25 i 29 anys domina clarament ja que abasta un 
50%, seguit del rang entre 20 i 24 anys que se situa 
en un 26,67%. La franja d’edat entre 20 i 29 anys 
reuneix més del 75% dels alumnes. A la resta de 
segments els corresponen un 10% pel de 30 a 34 
anys, un 6,67% pel de 35 a 39 anys, i un 3,33% 
pels segments de 40 a 44 anys i de 45 a 50 anys. 
Les edats extremes se situen en 22 i 45 anys.

Estudis

1. Organització i suport 
institucional i privat

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED) és una institució adscrita a 
la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant 
la Fundació UAB la qual cosa li confereix una gran 
capacitat operativa i una marcada eficiència per 
assolir els objectius fundacionals. En aquest sentit 
cal remarcar el fet que enguany l’Escola ha assolit 
la materialització de tot el cicle d’activitats que 
foren planificades en el moment de la seva crea-
ció. Així ha endegat la formació de la tercera pro-
moció de graduats superiors, ha culminat amb èxit 
el postgrau en gestió de documents electrònics, ha 
impartit cursos per a institucions i empreses exter-
nes, ha continuat la seva col·laboració amb l’As-
sociació d’Arxivers de Catalunya, i ha participat 
en l’elaboració d’un projecte de recerca d’àmbit 
europeu. La docència, l’assessoria i la consultoria 
i la recerca han esdevingut els instruments per a 
una acció plural i integradora.

Paral·lelament, un dels actius més importants 
de l’Escola és la seva complicitat amb el sector 
professional i amb empreses i institucions públi-
ques. En aquest sentit, cal remarcar la continuïtat 
del suport decisiu de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya en tant que representació del col·lectiu 
professional i com a impulsora inicial del projec-
te, i del suport econòmic de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona que han permès la realització de 
pràctiques i beques remunerades a un grup 
d’estudiants del Graduat Superior. També volem  
remarcar l’aportació de prestigioses empreses del 
sector; en concret de l’empresa Baratz, dedicada a 
la informatització dels arxius, Adocat dedicada a 
l’organització i custòdia d’arxius, Eypar, fabricant 
d’armaris compactes i El Periódico que dóna difu-
sió a les campanyes anuals de l’Escola. Tot aquest 
conjunt d’institucions i empreses conformen 
el Consell Assessor que es reuneix una vegada 
l’any per avaluar l’evolució de l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents i promoure 
projectes de futur.
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Pel que fa als centres de procedència, la 
Universitat Autònoma de Barcelona (45,61%) i la 
Universitat de Barcelona (33,33%) segueixen ocu-
pant els llocs preferents, seguides en aquest cas de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb un 7,02%. El 
quart lloc és ocupat per la Universitat de Girona 
(3,51%), seguida amb un mateix percentatge per 
la Universitat de Lleida, la Universitat Nacional 

Any de finalització dels estudis

La referència en aquest cas al temps transcorre-
gut entre la finalització dels estudis anteriors i la 
matriculació al segon curs del Graduat és menys 
significativa ja que bona part d’aquest alumnes 
ja van ser considerats en l’estadística de primer 
curs l’any anterior. De totes maneres se segueix 
evidenciant la tendència creixent d’incorporació 
als estudis en un termini breu, en general no gaire 
superior als tres anys.

Centre de procedència

Rangs dʼedat

La distribució per rangs d’edat mostra un domini 
del corresponent als entre 25 i 29 anys (36,84%), 
seguit del de 30 a 34 anys (19,30%) i del de 20 a 
24 anys (17,64%), tot i que el rang de 40 a 44 anys 
presenta un valor relativament elevat (12,28%) 
juntament amb el de 35 a 39 (10,53%). Amb tot 
la franja entre els 20 i els 29 anys segueix sent la 
dominant (54,38%).

Estudis

Els estudis de procedència dels alumnes de segon 
curs corresponen també majoritàriament a la 
llicenciatura en Història (89,47%), seguits dels 
d’Humanitats i Filologia (3,51% cada un) i els de 
Filosofia i Diplomatura en Treball Social  (1,75% 
cada un). En aquest cas el nombre d’estudis de 
procedència es diversifica fins a cinc.

incorporació d’alumnes procedents d’altres comu-
nitats autònomes (Castella i Lleó i País Basc).

Lloc de procedència Nombre dʼalumnes
Badalona 1
Balaguer 1
Barcelona 4
Cambrils 1
Castellar del Vallès 1
Cerdanyola del Vallès 2
Girona 1
Granollers 1
Igualada 1
Mataró 1
Montmeló 1
Pla de Santa Maria 1
Salas de Pallars 1
Salt 1
Sant Feliu de Guíxols 2
Sant Joan de les Abadesses 1
Santa Perpètua de Mogoda 1
Terrassa 3
Torelló 1
Tortosa 1
Vic 1
Castella-Lleó 1
País Basc 1

Segon curs
A diferència del primer curs, la distribució per 
sexes de l’alumnat de segon curs presenta una 
clara majoria femenina (67%), envers la mascu-
lina (33%). La mitjana d’edat és igualment una 
mica superior en relació al primer curs, tot i que 
es redueix en relació al segon curs de l’any ante-
rior i se situa en els 30 anys. Les edats extremes 
corresponen als 23 i als 46 anys.

d’Educació a Distància, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat de Salamanca, la Universidad 
de Santiago i la Universitat de València.

Procedència geogràfica
En la procedència geogràfica, tal i com s’observa-
va al primer curs l’any anterior, hi ha un domini 
de la ciutat de Barcelona i l’entorn metropolità, 
tot i mostrar una tendència a la diversificació 
que es manifesta en els 33 municipis de proce-
dència a més de les comunitats autònomes de 
Galícia i València.

Lloc de procedència Nombre dʼalumnes
Badia del Vallès 1
Barcelona 11
Capellades 1
Cardedeu 1
Cerdanyola del Vallès 3
Coma-Ruga 1
Cornellà de Llobregat 1
Esparreguera 1
Flix 1
Gavà 1
Granollers 1
La Sènia 1
L’Hospitalet de Llobregat 2
Manresa 2
Martorell 1
Mataró 1
Montblanc 1
Parets del Vallès 1
Riells i Viabrea 1
Sabadell 4
Sant Boi de Llobregat 1
Sant Cugat del Vallès 1
Sant Feliu de Guixols 1
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Hilari Sacalm 1
Sant Joan de les Abadesses 1
Sant Vicenç dels Horts 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Santa Eulàlia de Ronçana 1
Tarragona 2
Terrassa 3
Torelló 2
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Carme Martínez Rodríguez, Arxiu Municipal de 
Barcelona
Imma Moratalla, Arxiu Municipal Districte de 
Gràcia
Sistemes de classificació i arxivament

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

Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents
Fons i documents de l’Administració pública
Fons i documents d’institucions i empresa

Glòria Mora Cruanyes, Arxiu Municipal 
Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona
Mètodes de descripció i recuperació de docu-
ments

Laureà Pagarolas Sabaté, Dr. En Història. Arxiu 
de Protocols de Barcelona
Introducció a l’arxivística

Antoni Puig-Pey Saurí, Dr. Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de circuits administratius

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

Xavier Tarraubella Mirabet, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona
Mètodes de descripció i recuperació dels documents

Segon curs:
Nom i assignatura que imparteix

Ramon Alberch Fugueras, President del Consell 
Assessor de l’ESAGED
Alfred Garcia Puig, Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Avaluació Documental

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

Viladecavalls 1
Vilanova i la Geltrú 1
Galícia 1
València 1

Professorat

Primer curs:
Nom i assignatura que imparteix

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

Mercè Gras, arxiu provincial dels Carmelites 
Descalços de Catalunya i Balears
Fons i documents d’institucions i empresa

Marta Franch Saguer, Dra. en Dret
Introducció al Dret

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

Carme Bello Urgellés, Estudi B2, restauració i 
conservació
Angels Borrell i Crehuet, Estudi B2, restauració i 
conservació
Equipaments d’arxius i conservació de documents

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

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

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

Alfred Mauri Martí, professor Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents
Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu 
Màrqueting i dinamització cultural
Pràcticum 

Remei Perpinyà, Dra. en Història, Cap d’Estu-
dis Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents
Anna Lorente, Arxiu Agència Catalana de l’Aigua
Gestió de Documents Electrònics

2.2. Formació de tercer cicle

El dia 2 de novembre, amb una interessant confe-
rència sobre el futur de la informació electrònica 
impartida per Alfons Cornella, es va iniciar la pri-
mera edició del Postgrau de Gestió de Documents 
Electrònics. El seu desenvolupament durant el curs 
2004-05 va ser possible gràcies a l’organització de 
l’ESAGED i l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
i la col·laboració de CAT 365- Administració 
Oberta de Catalunya, CATcert – Agència Catalana 
de Certificació, Roca & Junyent Advocats, l’Es-
cola de Prevenció i Seguretat Integral, Solutions 
Documentaires GESTAR i el Departament d’Infor-
màtica de la UAB i va tenir lloc a les instal·lacions 
de la UAB-Casa de Convalescència 

Aquesta àmplia col·laboració respon a la necessi-
tat de les organitzacions públiques i privades de 
tenir professionals formats en una metodologia 
exclusiva per a la gestió dels documents electrò-
nics. El programa del postgrau estava estructurat 
en cinc mòduls que aborden els diferents aspectes 
que cal tenir en compte per la correcta gestió dels 
documents electrònics. Es va desenvolupar gràcies 
a la participació de reconeguts professionals inter-
nacionals: M. Guercio, L. Duranti, P. Fuzeau, M. 
Roberge, C. Ghariani; i nacionals: I. Alamillo, F. 
López-Crespo, A. Gili, J. Masias, R. Suppi, J. Serra, 
E. Luque, D. Rexachs, A. Suárez , M. Canela, que 
van mostrar la qualitat dels seus plantejaments i 
també gràcies a la col·laboració d’organitzacions 
capdavanteres en la gestió dels documents electrò-
nics com: l’ACNUR, BASE-Diputació de Tarragona, 
IECISA, ESABE, Televisió de Catalunya, Agència 
Catalana de l’Aigua, Parlament Basc i l’Hospital 
Clínic de Barcelona, que van explicar als alumnes 
les seves experiències. L’èxit d’aquesta primera 
edició permetrà noves i millors convocatòries en 
un futur proper. 
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Empreses Alumnes
Agencia Catalana de l’Aigua 1
Ajuntament de Barcelona  
(Districte de l’Eixample) 1
Ajuntament de Barcelona (Districte de Gràcia) 1
Ajuntament de Barcelona (Districte de St. Martí) 1
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1
Ajuntament de Girona 1
Ajuntament de Granollers 2
Ajuntament de Llagostera -
Ajuntament de Manresa 1
Ajuntament de Mollet del Vallès 1
Ajuntament de Salt -
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 3 
Ajuntament de Tarragona 1
Ajuntament de Terrassa 1
Ajuntament de Palamós 1
ALCONCUSÍ, S.A. -
Arxiu General i Registre de la UAB 3 
Arxiu Històric de Sabadell 1
Arxiu Nacional de Catalunya 5
Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya 1
Barcelona Regional 2
Catalunya Ràdio -
Consell Comarcal del Baix Llobregat 3
Consorci de les Drassanes Reials i   
Museu Marítim de Barcelona 1
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 2
Departament de Cultura (GENCAT) 9
Departament de Política Territorial i   
Obres Públiques -
Departament de Salut (GENCAT) 2
DURSI de la Generalitat de Catalunya 13
Escola d’Administració Pública de Catalunya 3
Fundació Gran Teatre del Liceu 3
Intel·ligència Documental, S.L.  2
Institut Municipal de Cultura i   
Esports de Terrassa 1
Museu Nacional d’Art de Catalunya 2
National Archives of Ireland 1
Universitat Pompeu Fabra 2

3.1. Convenis institucionals

En el marc de la col·laboració amb altres institu-
cions i empreses, cal remarcar que el dia vuit de 
març de 2005 es va signar un conveni amb l’Ajun-
tament de Salt per a realitzar una auditoria d’al-
guns circuits documentals, en col·laboració amb 
l’empresa Tiravolt. 

Tanmateix, el 20 de maig de 2005, en el marc de 
les Jornades d’arxivística de Catalunya, el Director 
General de la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona i el president de l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya signaren un conveni pel qual l’Asso-
ciació cedeix en dipòsit la seva biblioteca especia-
litzada en arxivística per tal que sigui degudament 
organitzada i posada a l’accés dels interessats a la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

3.2. Convenis de pràctiques

L’Escola, mitjançant la FUAB, ha signat 37 conve-
nis amb empreses i administracions públiques la 
qual cosa ha permès la realització de pràctiques a 
73 alumnes de primer i segon curs. Amb aquests 
convenis es promou les estades remunerades en 
pràctiques i en paral·lel la inserció laboral dels 
estudiants. Del setembre del 2004 al setembre del 
2005 s’han signat els següents convenis:

3. Cooperació amb    
institucions i empreses 

2.3. Formació continuada

L’oferta de formació continuada s’ha dut a terme 
en el marc del conveni signat amb l’Associa-
ció d’Arxivers de Catalunya i s’han impartit els 
següents cursos:
 
• Els processos de canvi i la gestió dels conflictes 

associats. Tarragona, 4 i 5 d’octubre de 2004.
 
• Els arxius militars. Lleida, 14 d’octubre i 

Barcelona, 22 i 24 de novembre de 2004.

• La imatge digital com a document d’arxiu. 
Barcelona, 28 d’octubre i Lleida, 2 de desembre 
de 2004.

 
• La norma ISO 15489. Informació i documenta-

ció. Gestió documental. Girona, 2 de desembre, 
Tarragona, 14 de desembre i Barcelona, 15 de 
desembre de 2004.

• La imatge digital com a document d’arxiu. 
Tarragona, 8 i 15 de juny i Girona, 28 de setem-
bre de 2005.

 
• Avís a navegants. L’Arxiu, Internet i la llei. 

Barcelona, 5 de juliol i Lleida, 20 de setembre 
de 2005.  

 
• Normalització de documents de treball en admi-

nistracions públiques. Barcelona, 20 de setembre 
de 2005.

2.4. Formació empresarial

Gestió i arxiu de documents per al personal de 
la Diputació de Barcelona, 1a edició, 16 hores. 
Diputació de Barcelona, 27 i 29 de setembre i 4 i 6 
d’octubre de 2004.

Gestió i arxiu de documents per al personal de 
la Diputació de Barcelona, 2a edició, 16 hores. 
Diputació de Barcelona, 18, 20, 25 i 27 d’octubre 
de 2004.

Gestió i arxiu de documents per al personal de 
la Diputació de Barcelona, 3a edició, 16 hores. 
Diputació de Barcelona, 8, 10, 15 i 17 de novem-
bre de 2004.

Gestió i arxiu de documents per al personal 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Barcelonès), 1a edició, 16 hores. Diputació de 
Barcelona, 22, 24 i 29 de novembre i 1 de desem-
bre de 2004.

Curs de formació en gestió de documents i arxiu 
per al personal de l’Ajuntament d’Igualada (Anoia), 
1a edició, 16 hores. Diputació de Barcelona, 12, 19 
i 26 d’abril i 3 de maig de 2005.



14     Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2004-2005                             Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2004-2005 15

Com cada any, l’Escola ha endegat un pla de comu-
nicació en el marc de la Fundació i la Universitat 
per difondre’n la seva existència, informar de 
l’oferta docent i de serveis i conformar una iden-
titat institucional. Així l’Escola ha estat present 
al Saló de l’ensenyament i al Saló Futura, a les 
Jornades de Portes Obertes organitzades per la 
UAB i ha presentat els estudis a diverses facultats 
i departaments universitaris. En aquest context 
de difusió de l’Escola remarcar que el dia 7 de 
novembre de 2004,  en el marc del Congrés d’Ar-
xivers de l’Argentina, el director de l’Escola dictà 
una conferència relativa a la creació i projecte for-
matiu de l’Escola Superior d’Arxivística.

Al seu torn, i per tal d’establir uns canals de difu-
sió més permanents, l’Escola ha iniciat una millo-
ra de la seva web, ha continuat la tramesa dels 
seus opuscles de difusió als arxius, associacions i 
col·legis professionals, ha utilitzat periòdicament 
les llistes de distribució telemàtica del sector pro-
fessional, senyaladament Arxifòrum i ha publicat 
anuncis de presentació de l’Escola i els seus estu-
dis als diaris de més relleu en l’àmbit català.

Enguany, i per primera vegada, l’Escola ha organit-
zat un acte oficial amb un doble objectiu: lliurar 
els diplomes als estudiants de la primera promoció 
que havien finalitzat els seus estudis i a la vegada 
mitjançant una conferència inaugural donar així 
el tret de sortida al començament del curs. Tingué 
lloc el dia 28 d’octubre a la sala de conferències 
de l’Hotel Serhs amb una conferència del Sr. Josep 
Cruanyes sobre els papers de Salamanca que fou 
seguida per prop d’un centenar de persones.  

Finalment, donar notícia que a la primeria del 
2005 un grup d’antics alumnes de l’Escola han 
constituït i inscrit al registre de la Generalitat una 
associació denominada A-4 (associació d’antics 
alumnes d’arxivística)  amb l’objectiu d’aplegar 
esforços, intercanviar informacions i generar acti-
vitats conduents a mantenir un vincle de relació 
entre ells i l’ESAGED i fomentar la millora de la 
situació professional.

5. Difusió i Promoció

de l’organització no governamental Arxivers sense 
Fronteres a la ciutat de Fes (Marroc) per organitzar 
els arxius d’aquesta vila i propiciar la formació de 
professionals per a garantir-ne la seva continuïtat. 
En aquesta primera fase duta a terme els mesos 
de juny i juliol del 2005 s’ha fet un diagnòstic de 
la situació i s’ha començat a organitzar els fons 
documentals més rellevants. El projecte compta 
amb el suport de la Subdirecció General d’Arxius 
de la Generalitat de Catalunya  i la Comuna i la 
Universitat de Fes. Finalment, assenyalar que des 
de l’Escola s’elaborà un extens article a la revista 
tècnica de l’associació professional “Lligall”, nº 22 
(2004), pàgines 337-356, intitulat “Esaged, història 
d’una ambició col·lectiva” on es descriu l’evolució 
de l’Escola des de la seva creació. 

La plena normalització i assoliment dels objec-
tius fundacionals de l’Escola ha permès potenci-
ar l’endegament de projectes de recerca que han 
de permetre a curt termini una major integració 
de la docència i la investigació  encaminada a 
innovar en l’àmbit de l’arxivística i la gestió de 
documents. 

Així s’ha continuat col·laborant en el projecte 
d’investigació sobre la problemàtica dels fongs i 
altres microorganismes en el patrimoni documen-
tal conjuntament amb el Departament de Sanitat 
i Anatomia Animal de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Subdirecció General d’Arxius 
de la Generalitat de Catalunya, l’Arxiu Municipal 
de Barcelona, l’Institut Químic de Sarrià de la 
Universitat Ramon Llull i les empreses Gestior 
Químics i Estudi B2. Aquest grup de recerca està 
elaborant una sèrie de protocols referits a les direc-
tives d’actuació, estudia les condicions d’emma-
gatzematge i les problemàtiques detectades en els 
dipòsits de l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu 
Històric de Girona, l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona i l’Arxiu Municipal Administratiu de 
l’Ajuntament de Barcelona. Es preveu concloure 
la fase d’elaboració dels protocols dins el primer 
trimestre del 2006 per tal de començar a dissenyar 
una metodologia i un pla d’actuació integrador.

El segon projecte consisteix en col·laborar en la 
redacció d’un projecte encaminat a obtenir suport 
econòmic de la Unió Europea. Es tracta d’iniciar 
un procés de digitalització de documents histò-
rics, procedir a la seva anàlisi i assajar de desenvo-
lupar un OCR (reconeixement òptic de caràcters) 
que en permeti la seva lectura i l’extracció d’infor-
mació per a la difusió. En aquest projecte, a més 
de l’Escola, hi estan implicats el Computer Vision 
Center de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat 
de Catalunya i les universitats de la Rochelle, 
Valladolid i Berna, la Biblioteca Britànica, i les 
empreses Hewlett Packard Labs i Answare Tech. 
 
El tercer i darrer projecte ha consistit en la par-
ticipació d’estudiants de l’Escola en una actuació 

4. Projectes 




