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Presentació

Enguany, tot i escaure’s el sisè any de la cre-
ació formal de l’Escola Superior d’Arxivística 
i Gestió de Documents, s’ha atorgat el títol 
de Graduat Superior a la cinquena generació 
d’alumnes, de manera que són exactament cent 
quaranta-set aquells qui han aconseguit de supe-
rar amb èxit els dos cursos de formació espe-
cialitzada. L’assoliment d’aquesta continuïtat 
permet d’avaluar amb una certa perspectiva les 
fites que s’han pogut materialitzar i quines són 
les fortaleses del sector. En aquest sentit, un 
estudi que abraça les tres primeres promocions 
fixa en un 92% el percentatge de nous graduats 
que ocupen llocs de treball en arxius en règim 
d’estabilitat i permanència, significant-se l’ad-
ministració pública, fonamentalment l’adminis-
tració de la Generalitat i els ajuntaments, com 
els motors d’una oferta de treball en continu 
creixement. Així mateix, la periodicitat en la 
impartició de l’oferta del postgrau en gestió de 
documents electrònics ha propiciat que el nucli 
ja consolidat d’arxivers del sector i una part dels 
recentment graduats hagin pogut rebre una forta 
expertesa en el tractament dels documents elec-
trònics la qual cosa amplia la capacitat d’acció i 
el mercat de treball arxivístic.

També cal fer esment de l’organització d’una 
Jornada de debat sobre els estudis d’arxivística 
i l’Espai Europeu d’Educació Superior al llarg 
del dia 16 de maig, amb la presència d’experts 
europeus i d’arxivers catalans interessants en 
l’aspecte docent, possibilitant així un intercanvi 
d’informacions que ha de permetre la transfor-
mació dels actuals estudis de Graduat en un 
mestratge adequat a les noves exigències que fixa 
el denominat pla de Bolonya i que properament 
haurà d’aplicar-se a l’entorn universitari del nos-
tre país. Una altra dada de relleu és que en les 
eleccions celebrades el mes de juliol a la ciutat 
de Kuala Lumpur, seu del Congrés Internacional 
d’Arxius, la representació de l’ESAGED ha passat 
a formar part del Comitè Director de la Secció 
d’Educació Arxivística del Consell Internacional 
d’Arxius (ICA/SAE). Aquesta rellevant fita sig-
nifica un reconeixement internacional a la tasca 

formativa de l’Escola i també una possibilitat de 
conèixer i influir positivament en les directrius 
internacionals que s’orientin a la formació del 
sector professional. 

En darrer terme, el manteniment d’un nucli esta-
ble d’alumnes que voreja el centenar, la qualitat de 
la formació impartida i la molt positiva resposta 
del mercat de treball confirmen les extraordinàries 
expectatives del sector i la viabilitat social i cultu-
ral de l’Escola.   

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

En la mesura que l’Escola Superior d’Arxivís-
tica i Gestió de Documents (ESAGED) és una 
institució adscrita a la Universitat Autònoma de 
Barcelona mitjançant la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, li correspon convocar 
periòdicament els seus òrgans de govern i repre-
sentació per tal de planificar i retre comptes de 
les seves activitats docents. Així, el 13 de febrer 
de 2008 es va procedir a dur a terme la reunió 
del Consell Assessor de l’Escola, conformat per 
les institucions públiques i les empreses priva-
des que hi donen suport. Varen ser convocats els 
representants de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,  
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
-que copresideix el Consell-, i les empreses Baratz 
(informatització d’arxius), Adocat (organització i 
custòdia d’arxius), Artyplan (impressió i digita-
lització), Eypar (fabricant d’armaris compactes) i 
El Periódico de Catalunya que dóna suport a les 
campanyes de difusió de l’Escola.  Es va presentar 
el balanç del darrer curs i els projectes de futur.

Al seu torn, el dia 21 de maig del 2008 es va 
reunir el Consell Acadèmic conformat pels Drs. 
José Enrique Ruiz-Domènec, en tant que presi-
dent i delegat del Rector, Javier Antón, vocal de 
la UAB, Manuel Jorba, vocal de la UAB, Ramon 
Alberch, com a Director de l’Escola, Alfred Mauri 
en la seva qualitat de coordinador de titulació, 
i el Dr. Santiago Guerrero com a vicepresident 
executiu i Director General de la FUAB, la Sra. 
Maria Rosa Català, Directora jurídica i de recursos 
humans i la Sra. Maria dels Àngels Rodríguez, 
Administradora i responsable de qualitat. Es 
valorà l’informe de desenvolupament i activitats 
de l’Escola, i pel que fa al curs 2007-2008 s’ana-
litzà la matrícula, el pla d’estudis, la situació del 
professorat, els convenis de pràctiques, el balanç 
econòmic i els projectes de recerca. Finalment  es 
va debatre el procés d’incorporació del Graduat 
Superior en arxivística a la normativa derivada 
dels acords de Bolonya.

L’Escola, conjuntament amb la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental i l’Associació d’Ar-
xivers de Catalunya, va organitzar el dia 16 de 
maig del 2008 una jornada de debat orientada a 
conèixer amb més precisió la situació dels estudis 
d’arxivística i gestió de documents en altres països 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’activitat 
va tenir lloc a les instal·lacions de l’ESAGED i va 
comptar amb la presència de la Dra. Elisabeth 
Shepherd (Universitat de Londres, Regne Unit), la 
Dra. Mariella Guercio (Universitat d’Urbino, Itàlia), 
el Dr. Bruno Delmas (Ecole Nationale de Chartes, 
França) i el Dr. Theo Thomassen (Amsterdam 
Hogeschool voor de Kunsten, Reinwardt Academy, 
Holanda), a més de membres de l’Associació d’Ar-
xivers, la Subdirecció General d’Arxius i professo-
rat de l’ESAGED.

El debat es va desenvolupar a partir de l’exposició 
de la situació en els quatre països de procedència 
dels ponents, cadascun dels quals havia donat 
resposta prèviament a un qüestionari en el qual es 
plantejaven quatre blocs de preguntes vinculades a 
la formació actual impartida en el cas de no haver 
adaptat encara els estudis de l’EEES, la formació 
implantada en el marc de l’EEES, la formació con-
tinuada dels professionals i el mercat de treball. 
Com primer balanç cal considerar el fet que resta 
molt camí per avançar en l’harmonització dels 
estudis en l’àmbit europeu atesa l’actual diversitat 
de programes docents. Per altra banda, és evident 
que ha pres cos una identificació clara de la forma-
ció específica per a l’arxivística i la seva ubicació 
en nivells d’especialització. Una darrera qüestió a 
remarcar és la necessitat d’una definició clara de 
les competències professionals. De la seva neces-
sitat n’és un reflex el fet que aquesta és una tasca a 
la que associacions professionals i universitats hi 
estan dedicant molts esforços.
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2.1. El Graduat

45 o més  4,65%

20 a 24  30,23%

25 a 29  34,88%

30 a 34  16,28%

35 a 39  2,33%

40 a 44  11,63%

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

Primer curs
La distribució per sexes de l’alumnat manté el 
predomini femení, amb un 54%, davant el masculí 
que se situa en el 46%, tot i que presenta un major 
equilibri que en el curs anterior quan la diferència 
era de 28 punts davant els 8 d’aquest. 

Pel que fa a la mitjana d’edat, aquesta se situa en 
30 anys, amb un lleuger increment en relació al 
curs passat, que era de 29 anys, mantenint-se dins 
la forquilla d’oscil·lació entre el 28 i els 32 anys, 
que ha estat l’habitual fins ara.

Rangs d’edat

Biblioteconomia  2,17%

Documentació  15,22%

Comunicació Audiovisual  2,17%

Filologia  4,35%

Història  71,74%

Ciències de l’Educació  2,17%
Dietètica  2,17%

Els estudis de procedència de l’alumnat se segueixen 
caracteritzant per un predomini de la Història, que se 
situa en el 71,74%, davant del 70% del curs passat. 
El percentatge majoritari després dels estudis d’His-
tòria l’ocupen els de Documentació, que es mantenen 
sobre el 15% (15,22%), seguits dels del Filologia, 
amb un 4,35% i de Ciències de l’Educació, Dietètica, 
Biblioteconomia i Comunicació Audiovisual, amb 
un percentatge del 2,17% cadascun.

El nombre d’especialitats de procedència es manté 
en set, igual que en el curs 2006-2007.

La gràfica de distribució de l’alumnat per rangs 
d’edat continua mostrant el predomini de les fran-
ges més joves, entre els 20 i els 30 anys, que con-
juntament representen ara el 65% davant el 70% 
del curs passat, amb una davallada de 5 punts 
que passen en part a la franja de 40 a 44 anys, que 
s’incrementa des del 8% del curs anterior fins 
a l’11,6% d’aquest. Aquest fet explica el lleuger 
repunt de la mitjana d’edat. El rang d’entre 20 i 24 
anys passa al 30%, davant el 32% que representa-
va en el curs anterior, mentre el rang entre 25 i 29 
anys, que continua sent el dominant, representa el 
35%, amb una davallada de tres punts en relació 
al 38% del curs passat. El rang d’entre 30 i 34 anys 
es manté pràcticament estable a l’entorn del 16%, 
mentre que els rangs d’edat a partir dels 35 anys 
augmenten els percentatges lleugerament. El rang 
de 35 a 39 anys augmenta 0,33 punts, el de 40 a 44 
anys creix quasi 4 punts i el de 45 anys o més aug-
menta en 0,65 punts. Les edats extremes es situen 
ara en els 20 i 53 anys respectivament.

Estudis
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Any de finalització dels estudis

UAB  47,83%

UB  36,96%

UdG  2,17%

UdL  2,17%

UPF  2,17%

URV  6,52%
UV  2,17%

En relació al temps transcorregut entre la finalitza-
ció dels estudis de procedència i l’inici dels estu-
dis del Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents, destaca especialment el creixement 
del nombre d’alumnes incorporats que encara 
estan cursant el segon cicle dels estudis de pro-
cedència. Aquest percentatge, ja en augment el 
curs passat, s’ha incrementat des d’un 8% fins a 
un 11%. Pel que fa als alumnes que s’han matri-
culat havent finalitzat els estudis de procedència 
dins els tres anys anteriors,  els percentatges se 
situen en un 20% pels que han fet coincidir l’any 
de finalització amb el de matriculació al Graduat; 
un 11,11% pels que havien acabat l’any anterior; i 
un 15% pels que van finalitzar dos cursos abans. 
Aquests tres grups representaven un 58% dels 
alumnes els curs anterior, mentre que en el 2007-
2008 equivalen al 46,67%.

La resta presenta més diversitat que ens els cursos 
anteriors, amb un total de 12 grups  corresponents 
als anys 1978, 1983, 1986, 1991, 1994 i 1997 amb 
un 2,2% cada un; 1990 amb un 6,67% i 1995, 2000, 
2002, 2003 i 2004, amb un 4,44% cadascun.

2006  11,11%

2007  20,00%

2008  11,11%

2005  15,56%

2004  4,44%

2003  4,44%

2002  4,44%

2000  4,44%

1990  6,67%

1986  2,22%
1983  2,22%

1978  2,22%

1991  2,22%

1994  2,22%

1995  4,44%

1997  2,22%

Centre de procedència

La Universitat Autònoma de Barcelona segueix 
liderant la procedència dels alumnes, augmen-
tant enguany des del 40% del curs passat fins 
el 47,83% d’aquest. La Universitat de Barcelona 
continua ocupant el segon lloc, també amb un 
increment respecte del curs passat, de manera 
que incrementa la seva presència des del 32% al 
36,96%. El tercer lloc correspon a la Universitat 
Rovira i Virgili, amb el 6,52%, mentre la resta es 
reparteix amb un valor igual del 2,17% per a les 
universitats de Girona, Lleida, Pompeu Fabra i 
de València.

Procedència geogràfica
La procedència geogràfica de l’alumnat segueix un 
increment de la diversificació, que si el curs ante-
rior va passar de 25 a 30 procedències, ara creix 
encara més fins arribar a les 34. El predomini de 
les ubicades a l’àrea metropolitana, amb un pes 
significatiu dels municipis del Vallès Occidental, 
segueix tenint un pes destacat però progressiva-
ment més equilibrat en relació a la resta del ter-
ritori i en detriment de les procedències situades 
estrictament a la ciutat de Barcelona.
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Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Adrall 1
Badalona 1
Banyoles 1
Barbens 1
Barcelona 8
Bonmatí 1
Castellbell i el Vilar 1
Cerdanyola del Vallès 2
Cervelló 1
El Pla de Santa Maria 1
El Prat de Llobregat 1
Gandesa 1
Igualada 1
L’Hospitalet de Llobregat 1
La Llagosta 1
La Vall d’Uxó 1
Maçanet de la Selva 1
Manresa 3
Mataró 1
Molins de Rei 1
Móra la Nova 1
Navarcles 1
Olot 1
Rubí 1
Sabadell 1
Sant Cugat del Vallès 2
Sant Sadurní d’Anoia 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Terrassa 2
Tortosa 1
Viladecans 1
Vilassar de Dalt 1
Vilassar de Mar 1
Vimbodí 1

Segon curs
La distribució per sexes de l’alumnat de segon 
curs presenta una clara majoria femenina amb un 
64,41%, davant la masculina, que representa un 
35,59%, que es correspon amb la situació que es 
definia el curs anterior per a l’alumnat de primer 
curs. La mitjana d’edat se situa en els valors habi-
tuals, ara en els 31 anys, davant els 32 del curs 
passat. Les edats extremes corresponen als 21 i als 
51 anys.

Biblioteconomia  6,78%

Dret  1,69%

Humanitats  1,69%

Filologia  1,69%

Filosofia  1,69%

Geografia  1,69%

Història  69,49%

Informàtica  3,39%

Turisme  1,69%

Documentació  8,47%

Treball social  1,69%

20 a 24  3,57%

25 a 29  46,43%
30 a 34  12,50%

35 a 39  12,50%

40 a 44  10,71%

45 o més  7,14%

Rangs d’edat

Els rangs d’edat palesen un predomini aclaparador 
de la franja dels 20 als 29 anys, que correspon al 
57,63% del total dels alumnes d’aquest curs, amb 
un 16,95% pel rang entre 20 i 24 anys i el 40,68% 
entre els 25 i 29 anys. Si hi afegim el tercer rang 
majoritari, dels 30 als 34 anys, que té un 13,56%, 
sumen el 71,19% davant el 66,07% de l’any 
passat, clarament indicador de la presència d’un 
alumnat més jove.

Els altres tres grups d’edat representen el 10,17% 
entre 35 i 39 anys; el 13,56% entre 40 i 44 anys i 
el 5,08% per a 45 anys o més.

Estudis

Els estudis de procedència presenten una major 
diversificació comparada amb l’any passat. Així els 
estudis d’Història perden pes al passar del 80,36% 
al 69,49% d’aquest curs. El nombre de les altres 
especialitats presents és de 10, en contrast amb 
les 8 del curs 2006-2007. Concretament trobem 
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Humanitats, Treball Social, Turisme, Dret, Filosofia, 
Filologia i Geografia, representades amb un 1,69% 
en cada cas. Biblioteconomia representa un 6,78%; 
Documentació un 8,47% i informàtica un 3,39%.

Any de finalització dels estudis

1985  1,72%
1988  3,45%

1989  1,72%

1993  3,45%

1997  1,72%

2000  6,90%

2003  8,62%

2004  5,17%

1998  1,72%
1999  1,72%

2001  3,45%

2002  1,72%

2005  22,41%

2008  1,72%
2007  5,17%

2006  22,41%

1992  3,45%

1983  1,72%
1981  1,72%

La data de finalització dels estudis de procedència 
cobreix un arc que va des de 1981 fins a 2008, tot i 
que amb diversos salts conforme reculem en la data. 
Un 1,72% dels alumnes fa coincidir el segons curs 
del Graduat amb el darrer curs dels seus estudis de 
procedència, mentre un 5,17% els va finalitzar el 
curs anterior. El gruix dels alumnes que es troben 
a segon curs van accedir al Graduat quan feia tres 
anys o menys que els havien finalitzat. Un 22,41% 
ho van fer el 2006; el 22,41% el 2005; el 5,17 el 2004; 
el 8,62% el 2003. La resta se situa en percentatges 
de l’1,72% per a 2002, 1999, 1998, 1997,1989, 1985, 
1983 i 1981. A l’any 2001 li correspon el 3,45% i al 
2000 el 6,9%. Destacaran finalment el 1983, el 1992 
i el 1993 amb un 3,45% cadascun.

Centre de procedència
U. de Granada  1,69%

UAB  35,59%

UB  32,20%

UCM  1,69%

UdG  8,47%

URL  1,69%

ULL  3,39%

UNED  1,69%

UOC  3,39%

URV  5,08%

UPF  1,69%

UV  3,39%

El nombre total de centres on els alumnes van cursar 
els seus estudis de procedència se situa en 12. Els 
primers llocs els ocupen la Universitat Autònoma 
de Barcelona (35,59%) i la Universitat de Barcelona 
(32,20%), seguides de la Universitat de Girona 
(8,47%) i la Universitat Rovira i Virgili (5,08%). 
Amb un 3,39% trobem les universitats de Lleida, 
de València i Oberta de Catalunya. Finalment amb 
un 1,69% la Complutense de Madrid, la UNED, 
Pompeu Fabra, Ramon Llull i de Granada.

Procedència geogràfica
Els 38 llocs de procedència de l’alumnat, davant els 
35 del curs passat, segueixen mostrant la tendència 
a l’augment progressiu de l’amplitud geogràfica que 
es ve observant des de la implantació dels estudis, 
ponderant alhora de manera progressiva el pes de 
Barcelona i el seu entorn metropolità. 

Lloc de procedència Nombre d’alumnes
Aitona 1
Avinyonet de Puigventós 1
Barcelona 13
Carcaixent 1
Castellterçol 1
Centelles 1
Collbató 1
Gandia 1
Granollers 1
Jesús - Tortosa 1
L’Hospitalet de Llobregat 1
La Laguna 1
La Portella 1
Les Franqueses del Vallès 1
Les Masies de Roda 1
Lleida 1
Martorelles 1
Molins de Rei 1
Montgat 1
Olot 1
Palamós 1
Roses 1
Sabadell 4
Sant Cugat del Vallès 1
Sant Joan Despí 1
Sant Vicenç dels Horts 1
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Santa Coloma de Farners 1
Santa Eulàlia de Riuprimer 1
Tarragona 1
Terrassa 3
Torelló 1
Torroella de Montgrí 1
Tortosa 2
Valldoreix 1
Vallirana 1
Vic 3
Vilafranca del Penedès 2
Vilassar de Mar 1

Joan Domingo Basora, Arxiu Central del 
Departament de Cultura de la Generalitat
Sistemes de classificació i arxivament
 
Josep Fernández Trabal, Dr. en Història, Arxiu 
Nacional de Catalunya
Fons i documents d’institucions i empreses
 
Marta Franch Saguer, Dra. en Dret. Universitat 
Autònoma de Barcelona
Introducció al Dret
 
Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de circuits administratius
 
Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Legislació i règim jurídic dels documents
 
Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i 
Cap d’estudis ESAGED
Fons i documents de l’administració pública
 
Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu Nacional 
de Catalunya
Fons i documents d’institucions i empreses
 
Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona
Introducció a l’arxivística
 
Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer tècnic en infor-
màtica de sistemes. Executive MBA per la Salle
Tecnologies de la informació i la comunicació
 
Òscar Tirvió Cueto, Institut Català de Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació
 
Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya
Mètodes de descripció i recuperació de documentsProfessorat

Primer curs:
Nom i assignatura que imparteix

Joan Baiget Solé, enginyer informàtic i llicenciat 
en documentació
Gestió de la documentació i la informació a 
l’empresa
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Segon curs:
Nom i assignatura que imparteix

Jesús Alturo Perucho, Catedràtic de Paleografia 
de la UAB
Paleografia i Diplomàtica
 
Sílvia Domènech Hernández, Arxiu Fotogràfic de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Gestió de documents audiovisuals i gràfics
 
Marta Esteve Canals, restauradora
Equipaments d’arxius i conservació de documents
 
Raquel García Quiroga, restauradora
Equipaments d’arxius i conservació de documents
 
Alfred García Puig, Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Avaluació Documental
 
Blanca Martínez Nieto, Arxiu del Parlament de 
Catalunya
Sistemes de gestió documental
 
Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver
Règim jurídic d’accés als documents i a les dades
 
Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i 
Cap d’Estudis de l’ESAGED
Tècniques de gestió i difusió dels serveis d’arxiu
Màrqueting i dinamització cultural
 
Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona
Pràcticum
 
Sònia Oliveras Artau, Enginyera informàtica. 
Ajuntament de Girona
Gestió de documents electrònics

2.2. Formació de tercer cicle

Al llarg dels mesos de gener a maig del 2008 a la seu 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
es varen impartir els mòduls C (Migració i conser-
vació) i D (Polítiques i estratègies d’implantació) 
de la segona edició del Postgrau de gestió dels 
documents electrònics amb prop de quaranta 
alumnes inscrits. Aquest postgrau és organitzat 
per l’Escola en col·laboració amb l’Associació 
d’Arxivers de Catalunya, l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de 
Catalunya. Enguany s’ha dut a terme la promoció 
de la tercera edició d’aquest postgrau que s’impar-
tirà al llarg del cursos 2008-2009 i 2009-2010.  

2.3. Formació continuada

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

-Arxivers/eres i usuaris/àries: comunicació i habili-
tat emocionals. Barcelona, 17 de setembre de 2007.

- Curs d’arxius a centres sanitaris. Barcelona, 10 
d’octubre del 2007.
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- L’Arxiu d’Imatges i la seva regulació legal. 
Tarragona, 16 d’octubre del 2007.

- L’aplicació de la norma ISO 15489 en un sistema 
de gestió documental i arxiu. Barcelona, 24 d’oc-
tubre i Lleida, 7 de novembre del 2007. 

- Seminari sobre classificació de documentació 
municipal. Tarragona, 14 de novembre de 2007.

- Arxius de gestió d’alts càrrecs. Barcelona, 26 de 
novembre de 2007.

- El format PDF: característiques i potencial. Lleida, 
19 de març i Barcelona, 21 de maig del 2008.

- Fotografia digital: bases per al disseny d’un arxiu. 
Girona, 9 d’abril del 2008.

- Intranets corporatives i portals dels empleats: neces-
sitat o moda?. Barcelona, 14 i 21 d’abril del 2008.

- Jornada de presentació de la Llei d’accés electrò-
nic dels ciutadans als serveis públics. Tarragona, 
28 d’abril, Barcelona, 2 de juny i Lleida, 18 de 
juny del 2008.

- Curs d’arxius d’entitats i d’associacions. 
Barcelona, 30 d’abril del 2008. 

- Jornada sobre l’aplicació de la norma de descrip-
ció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona, 
7 de maig del 2008.

- Avaluació i preservació de la documentació elec-
trònica. Lleida, 15 de setembre del 2008.

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

3.1. Convenis institucionals

Enguany s’ha donat continuïtat als convenis sig-
nats al llarg dels anys 2006 i 2007, de manera 
que el juny del 2007 es va signar un conveni amb 
la Escuela de Archivología de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina)  per tal de pro-
moure l’intercanvi d’experiències i les estades de 
formació d’alumnes de les respectives universi-
tats.  En el marc del conveni signat amb l’Escuela 
Mexicana de Archivos, el quadre directiu d’aquest 
centre va fer una estada a Barcelona els dies 7 a 
12 de juny, amb l’objectiu de conèixer el model 
docent de l’Escola i també poder visitar diversos 
arxius de l’administració catalana que estigues-
sin aplicant sistemes de gestió de documents 
electrònics. Al seu torn, el director de l’Escola va 
intervenir en la inauguració solemne de l’Escuela 
Mexicana de Archivos celebrada a Mèxic D.F. el 
dia 20 de maig d’enguany amb l’assistència de 
prop de dues-centes persones. 
S’ha donat continuïtat al conveni signat l’abril del 
2007 entre l’Escola, l’Arxiu Nacional de Catalunya 
i la Direcció General de la Memòria Democràtica 
per a l’organització i tractament dels expedients 
relatius als procediments judicials militars i del 
tribunal Militar.  

3.2. Convenis de pràctiques

Des de l’Escola, i mitjançant la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona s’han signat nombrosos 
convenis amb administracions i empreses de 
manera que els alumnes han pogut combinar la 
formació teòrica i la realització de pràctiques 
remunerades, la qual cosa els ha permès millorar 
les seves capacitats professionals i iniciar la seva 
integració en el mercat laboral. Des del mes de 
setembre del 2007 fins el setembre del 2008 s’han 
signat els següents convenis:

3. Cooperació amb    
institucions i empreses 
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Empreses Alumnes
AISGE -
Ajuntament de Barcelona (Serveis Generals) 5
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 2 
Ajuntament de Molins de Rei 2
Ajuntament de Palamós 1
Ajuntament de Ripollet 1
Ajuntament de Sabadell 2
Ajuntament de Terrassa 1
Arxiu Històric de Sabadell 1
Biblioteca de Catalunya 3
Consell Comarcal del Baix Llobregat 1
Consell Comarcal del Vallès Oriental 1
Consell Comarcal de la Selva 1
Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona 1
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 5 
Departament de Cultura 4
Departament de Governació i 
Administracions Públiques 1
Departament de Justícia 18
Diputació de Girona -
Doc6 -
Escola d’Administració Pública de Catalunya 1 
Fundació Gran Teatre del Liceu 1
Govern de la Generalitat a Girona 1
Institut de Cultura de Barcelona 1
Institut Municipal de Cultura i 
Esports de Terrassa 1
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 1
Ipsen Pharma, S.A. 1
Universitat Autònoma de Barcelona  2
Universitat de Girona 1
Universitat de Vic 1
Universitat Politècnica de Catalunya 2
Universitat Pompeu Fabra 1

4. Projectes 

Enguany s’ha finalitzat el projecte d’investigació 
sobre la problemàtica dels fongs i altres microorganis-
mes en el patrimoni documental conjuntament amb 
el departament de Sanitat i Anatomia Animal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Subdirecció 
General d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat 
de Catalunya, l’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Ins-
titut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull 
i les empreses Gestior Químics i Estudi B2. Per tal 
de propiciar una adequada difusió d’aquesta recerca 
arreu dels arxius i les institucions de conservació 
del país, s’ha editat en format llibre a càrrec del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya. 

L’Escola també ha donat suport a diversos projec-
tes de recerca endegats per Graduats del centre. 
Així s’ha ofert suport a les recerques dutes a terme 
per Joan Xavier Quintana entorn de la recupera-
ció de documents vinculats al moviment carlí de 
la Catalunya central, al treball de David Masgrau 
que està procedint a l’inventari de documentació 
d’interès per a la història de Catalunya conserva-
da als Arxius Nacionals de París, l’Arxiu Militar 
de Vincennes, la Biblioteca Nacional de França i 
l’Arxiu diplomàtic del Quai d’Orsay, i a Susanna 
Muriel que, en el marc del projecte AREA (Archives 
of European Archaeology), està avançant en la 
localització de fons documentals relacionats amb la 
recerca arqueològica i la  seva història. 
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Com cada any, i en el marc del pla de comuni-
cació, l’Escola ha assistit als salons de Estudia  i 
Futura 2008 amb l’objectiu de difondre els seus 
estudis, ha participat en les Jornades de Portes 
Obertes de la Universitat Autònoma de Barcelona  
i ha dut a terme una sèrie de xerrades informati-
ves a diverses facultats i departaments universi-
taris per donar a conèixer la seva oferta educativa 
als estudiants del darrer cicle. Paral·lelament, 
s’han tramès els opuscles informatius a les asso-
ciacions, col·legis professionals i als arxius més 
rellevants del país. Finalment, s’han fet diverses 
insercions publicitaris a la premsa d’abast naci-
onal per reforçar la difusió dels estudis en els 
períodes de matrícula.

Al seu torn, el 25 d’octubre del 2007 va tenir lloc 
la inauguració oficial del curs acadèmic 2007-2008 
amb una conferència del Sr. Ramon Alberch i 
Fugueras titulada “El retorn dels documents cata-
lans de l’Arxiu de la Guerra Civil a Salamanca”. 
En el mateix acte es varen lliurar els diplomes 
a la quarta promoció de Graduats Superiors en 
Arxivística i Gestió de Documents.

Remarcar també que el director de l’Escola 
va intervenir en la inauguració de l’Escuela 
Mexicana de Archivos situada a Mèxic D.F. , enti-
tat amb la qual l’ESAGED té subscrit un conveni 
de col·laboració. Així mateix, el Dr. Alfred Mauri 
va pronunciar una conferència  sobre la formació 
en arxivística en el Congrés Nacional organitzat 
per l’Archivo General de la Nación de Costa Rica 
celebrat a San José el 22, 23 i 24 de juliol del 
2008. Finalment, remarcar que els Drs. Alfred 
Mauri i Remei Perpinyà han estat els autors del 
llibre “Estudiar archivística. Dónde y por qué”, 
publicat en una prestigiosa col·lecció de divul-
gació arxivística de l’editorial Trea de Gijón i 
que la Dra. Remei Perpinyà va assistir la darreria 
del mes de juliol del 2008 en representació de 
l’ESAGED al Congrés Internacional d’Arxius de 
Kuala Lumpur, on l’Escola ha estat escollida amb 
altres vuit institucions educatives per integrar el 
Comitè Director de la Secció d’educació arxivísti-
ca (ICA/SAE) per al període 2008-2012.

5. Difusió i Promoció

El lloc web de l'ESAGED

Coincidint amb l'inici del curs 2007-2008 es va 
activar la nova pàgina web de l'ESAGED amb la 
finalitat, per una banda, de millorar la qualitat i 
dinàmica informativa general sobre l'activitat del 
centre i, per l'altre, de posar en marxa divers s ser-
veis adreçats als alumnes i exalumnes del Graduat 
Superior d'Arxivística i Gestió de Documents.

El lloc ha estat dissenyat sobre una plataforma que 
fa possible la gestió de les pàgines i continguts de 
manera dinàmica, que és possible mantenir per part 
de diversos responsables que disposen de les claus 
i privilegis d'accés segons la seva responsabilitat.

L'estructura de continguts s'ha articulat a partir 
de vuit seccions, accessibles a través del menú 
principal de l'esquerra de la pàgina d'entrada, que 
quan convé es desplega per a donar accés a altres 
opcions. Aquestes seccions són:

ESAGED: Conté la informació general sobre el cen-
tre, els integrants de l'equip directiu, del consell 
assessor i els vincles a la FUAB, a l'AAC i a les ins-
titucions i empreses que donen suport al centre.

FORMACIÓ: Reuneix els accessos a tota la informa-
ció referida tant al Graduat Superior d'Arxivística i 
Gestió de Documents com als cursos especialitzats 
de postgrau i de formació continuada que es desen-
volupen en els programes conjunts amb l'AAC.
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CONSULTORIA: Informació relativa als projectes 
de consultoria en els quals participa o impulsa 
l'ESAGED.

LÍNIES DE RECERCA: Informació sobre els pro-
jectes de recerca impulsats o en els que col·labora 
l'ESAGED.

ACTUALITAT: Informació sobre tots els esdeve-
niments impulsats o relacionats amb l'ESAGED o 
que poden ser d'interès per als alumnes, exalum-
nes i persones que per interès en l'arxivística i la 
gestió documental visitin la pàgina.

PUBLICACIONS: Espai destinat a acollir publi-
cacions de l'ESAGED en format PDF i que poden 
ser descarregades lliurement, o referència a altres 
publicacions siguin pròpies de l'Escola, o en les 
que hagin participat professors del centre, etc.

DIRECTORI: Referència completa de tot el perso-
nal vinculat al centre i dades de contacte, que es 
complementa amb el directori de professorat.

OFERTES DE FEINA I BEQUES: Aquest espai s'ha 
concebut com un instrument de contacte amb ins-
titucions, organitzacions i empreses que estiguin 
interessades en fer arribar a l'ESAGED ofertes de 
treball o propostes de col·laboració mitjançant 
beques per als alumnes. Les propostes arriben auto-
màticament a l'administrador d'aquesta àrea i un 
cop validades són anunciades a l'ÀREA PRIVADA.

ÀREA PRIVADA: Aquesta part del web és d'accés 
restringit als alumnes i exalumnes del Graduat 
mitjançant la utilització de nom d'usuari i contra-
senya que se'ls facilita i poden demanar des de la 
mateixa pàgina. Aquí es poden consultar les ofertes 
de treball que l'administrador publica directament 
i totes les que ens arriben com a ofertes de treball 
o convocatòries de beques a través de la funció del 
web que hem comentat a l'apartat anterior. Al llarg 
del primer any de funcionament del nou web i 
d'aquest servei, coincident amb el curs 2007-2008, 
s'han publicat en aquest espai 47 anuncis de llocs 
de treball i 85 convocatòries de beques.

En el primer any de funcionament la pàgina web 
ha rebut un total de 20.139 visites i la consulta de 
109.036 pàgines, corresponents a 11.618 usuaris.

El 56,17% d'aquestes visites s'han propiciat a 
través de motors de recerca, mentre que el 24% 
ho han estat per referències en altres llocs web i 
el 19% per entrades realitzades directament. Els 
moments àlgids de visita del web coincideixen 
amb períodes en els quals se cerca informació sobre 
estudis, de manera que els mesos de maig, juny i 
juliol concentren més del 25% de les consultes, 
tot i que en conjunt els percentatges mensuals són 
força equilibrats durant bona part de l'any.

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 77 països 
diferents. L’estat espanyol encapçala el nombre de 
visites amb pràcticament el 90%. La resta de països 
amb percentatges més significatius són Argentina, 
Estats Units, Mèxic, Perú, Veneçuela, Colòmbia, 
Irlanda, França, Xile i la República Dominicana.

A la figura següent podem veure el mapa amb la distri-
bució geogràfica de les consultes provinents de l’estat 
espanyol, realitzades des de 188 localitats diferents.




