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Presentació

A les envistes del desè aniversari de la creació de 
l’Escola hi ha una sèrie d’estudis i processos de 
planificació de relleu a mitjà i llarg termini que 
voldríem comentar ni que fos breument. En pri-
mer lloc significar la importància de l’elaboració 
d’un pla estratègic per al període 2010-2014 on 
s’ha procedit a un diagnòstic de les fortaleses i 
debilitats del sector, a la formulació d’un conjunt 
d’objectius estratègics i operatius, a la realització 
d’una relació sistemàtica dels indicadors adients 
per a un seguiment i control del Pla i, finalment, a 
una avaluació dels recursos econòmics i humans 
adequats per tal d’assolir els esmentats objectius. 
En aquest sentit, el Pla pretén impulsar la inserció 
de la gestió documental en els processos d’imple-
mentació de l’administració electrònica, esperonar 
l’obertura de la professió al món de l’empresa i 
intensificar les accions encaminades a ampliar el 
mercat de treball i la notable inserció laboral dels 
estudiants. Així mateix, l’elaboració d’un pla de 
viabilitat ha de permetre pluralitzar la procedèn-
cia dels recursos amb què compta l’Escola i també 
proposar un nou model de patrocini i mecenatge 
adreçat a les empreses del sector que volen donar 
suport a les accions docents i als projectes d’asses-
soria i consultoria de l’Escola. 

L’altra actuació a remarcar ho constitueixen els 
estudis esmerçats per tal d’assolir dos canvis 
decisius; d’una banda preparar els informes adi-
ents per aconseguir l’estatus d’Escola adscrita a la 
Universitat Autònoma, fet que va reeixir mitjan-
çant l’aprovació en la sessió plenària del Consell 
Social de la UAB de 27 d’abril del 2010. I de 
l’altra tots els treballs de reflexió, compilació de 
dades i redacció d’una memòria exhaustiva que 
ha permès que l’Agencia Nacional de Evaluación 
y Calificación Acadèmica (ANECA) i el Consejo 
de Universidades hagin aprovat l’endegament del 
Màster en arxivística i gestió de documents per 
al curs 2009-2010 atorgant-los la consideració 
d’estudis oficials. Aquesta darrera fita és altament 
significativa en la mesura que atorga una notable 
consideració a la titulació i consolida l’oferta 
docent més emblemàtica de l’Escola. 

En darrer terme, l’Escola ha continuat la seva acció 
de projecció internacional mitjançant la conti-
nuïtat en l’aplicació del conveni de col·laboració 
establert amb l’Escuela Mexicana de Archivos amb 
seu a Mèxic D.F. i en la col·laboració en activitats 
docents de l’Archivo General de la Nación de la 
República Dominicana.  En síntesi, un exercici 
que ha permès una oficialització dels estudis en el 
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i la 
formulació d’un pla a llarg termini que consolidi 
l’oferta docent de l’escola, tot mantenint les exi-
gències de rigor, qualitat i innovació.

Ramon Alberch i Fugueras

Director de l’Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
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2. Els estudis1. Organització i suport 
institucional i privat

Atès que l’Escola és una institució vinculada a la 
Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant 
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, 
cal convocar periòdicament els òrgans de govern 
i representació per tal de retre comptes de les  
activitats dutes a terme i planificar les accions 
de futur. Així el 16 de juny del 2010 es va dur a 
terme la reunió preceptiva del Consell Assessor 
de l’Escola conformat per diverses institucions 
públiques i empreses privades. Foren convo-
cats 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 en tant 
que ens aglutinador de tot el col·lectiu profes-
sional-, i les empreses Baratz (Informatització 
d’Arxius), Adocat (organització i custòdia d’ar-
xius), Artyplan (impressió i digitalització), Eypar 
(fabricant d’armaris compactes) i El Periódico de 
Catalunya que dóna cobertura a les campanyes 
de difusió de l’Escola. Al llarg de la reunió es va 
analitzar la repercussió positiva que significa el 
pas d’Escola vinculada a Escola adscrita, es va 
informar àmpliament de l’informe favorable del 
nou Màster oficial per part de l’ANECA i la subse-
güent aprovació del títol per part del Consejo de 
Universidades. També es presentà l’informe i la 
memòria del curs, i els projectes previstos per a 
l’exercici 2010-2011, fonamentalment el pla estra-
tègic i el pla de viabilitat que dibuixen l’acció de 
l’Escola per al proper quadrienni.

2.1. El Graduat

Pel que fa al Màster i al Graduat Superior s’ha ela-
borat l’estadística per als dos cursos que permet 
conèixer els rangs d’edat, els estudis de procedèn-
cia, l’any de finalització dels estudis, els centres i 
llocs de procedència geogràfica. 

Estadístiques de l’alumnat del Graduat Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents corresponents 
al curs 2009-2010
El curs 2009-2010 correspon al de l’inici del procés 
de transició des dels estudis de Graduat Superior 
en Arxivística i Gestió de Documents cap els del 
Màster en Arxivística i Gestió de Documents. Per 
aquesta raó, les estadístiques de l’alumnat cor-
responen en el cas del primer curs als que s’han 
incorporat al Màster, mentre que les de segon curs 
corresponen als alumnes del Graduat. Serà a par-
tir del curs 2010-2011 quan els estudis de Màster 
estaran ja plenament implantats.

Primer curs (alumnat del Màster)
L’alumnat femení representa aquest curs un 
51,85% davant el 48,15% del masculí. Aquesta 
distribució continua amb la tendència a l’equilibri 
que s’ha vingut donant en els últims cursos.

La mitjana d’edat se situa ara en 31 anys, lleuge-
rament superior a la del curs passat, però amb un 
valor dins la forquilla d’oscil·lació entre els 28 i 
els 32 anys, que ha estat la tònica habitual fins ara 
en els primers cursos del Graduat.

Rangs d’edat

La franja d’edat dominant és la dels 20 als 29 anys, 
que acumula un percentatge del 44,44%, tot i que 
presenta una davallada de 13 punts respecte del 
curs anterior. Cal destacar dins aquest rang el clar 
domini de la franja més jove, de 20 a 24 anys, que 
acumula el 33,33%.

Contràriament, la franja de 30 a 34 anys presen-
ta un increment molt destacat respecte del curs 
anterior ja que es desplaça des d’un 15,15% el 
2008-2009 a un 37,04% pel curs actual, amb un 
increment que més que duplica els valors que fins 
ara li eren habituals. La franja següent, en canvi, 
presenta una evolució inversa a la del curs anteri-
or ja que queda ara sense representació.

Pel que fa a la franja de 40 a 44 anys segueix la ten-
dència a la baixa que ja s’observava el 2008-2009, 
amb una nova disminució, ara de l’1,68%, que la 
situa en un 7,41%. 

La franja de majors de 45 anys experimenta, en 
canvi, un creixement força destacat ja que passa 
del 3,03% a l’11,11%.

La mitjana d’edat global és de 31 anys. Per sexes, 
la femenina se situa en els 32, mentre que la mas-
culina ho fa en els 30 anys. Les edats extremes se 
situen ara en els 21 i 48 anys, a diferència dels 22 
i 47 del curs 2007-2008.

Estudis

Al seu torn, el 7 de juny del 2010 es va reunir 
el Consell Acadèmic conformat pels Drs. José 
Enrique Ruíz-Domènec, en tant que president i 
delegat de la Rectora, Javier Antón, vocal de la 
UAB, Manuel Jorba, vocal de la UAB, Gustau 
Folch com a Director General de la FUAB, el Sr. 
Ramon Alberch com a Director de l’Escola, la Sra. 
Maria Rosa Català, Directora jurídica i de recursos 
humans, el Dr. Alfred Mauri en la seva qualitat 
de coordinador de titulació i la Sra. Maria dels 
Àngels Rodríguez, Administradora i responsable 
de qualitat de l’Escola. Es valorà l’informe de les 
activitats de l’Escola en el darrer exercici, i sobre-
tot l’informe conduent a la inclusió de l’Escola 
com a ens adscrit a la UAB i l’aprovació per part 
d’ANECA i del Consejo de Universidades del màs-
ter en arxivística i gestió documental.

Com ve sent habitual, la Història segueix dominant 
pel que fa als estudis de procedència de l’alumnat, 
malgrat la disminució d’un 5,39% respecte del 
curs passat, situant-se ara en el 70,37%. 

20 a 24 33,33%

25 a 29 11,11%

30 a 34 37,04%

35 a 39 0,00%

40 a 44 7,41%

45 o més 3,70%

C. Polítiques 3,70%

Humanitats 3,70%

Sociologia 7,41%

Història 70,37%

Filologia 3,70%

Dret 3,70%

Documentació 3,70%
Turisme 3,70%
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El segon lloc l’ocupen els estudis de Sociologia, 
amb un 7,41%, mentre que a la resta de disci-
plines (Ciències Polítiques, Documentació, Dret, 
Filologia, Humanitats i Turisme)  els correspon 
un 3,70%  a cadascuna. Destaca la baixada dels 
estudis d’Humanitats, que passen del 6,06% del 
curs 2008-2009 al 3,70% actual, seguint la tònica 
de variabilitat que aquests estudis han vingut pre-
sentant fins ara entre uns cursos i altres.

El nombre d’especialitats de procedència s’incremen-
ta ara fins a 8, una més que en els dos darrers cursos.

Any de finalització dels estudis

Des de la implantació dels estudis del Graduat el 
temps transcorregut entre la finalització dels estudis 
de procedència i la matriculació dels alumnes ha ten-
dit a concentrar-se en els cinc anys més immediats, 
una tendència que se segueix mantenint ara en el cas 
del Màster ja que aquest període acumula un 59,26%. 

Progressivament, a més, aquesta tendència s’in-
crementa cap els dos anys immediats anteriors, 
de manera que el percentatge d’alumnes que han 
enllaçat la finalització dels estudis de procedència 
amb l’inici del Màster és d’un 18,52%, que s’eleva 
al 25,93% en els cas dels que els van finalitzar 
l’any anterior. 

Si comparem la matriculació del curs 2009-2010 
amb les mitjanes globals des de la posta en marxa 
dels estudis d’Arxivística, observem que aquest 
cop les diferències més marcades es donen, a més 
del grup inicial que ja hem comentat, en la franja 
d’estudis finalitzats fa entre 7 i 8 anys abans i entre 
10 i més anys. En el primer cas concentren el 17% 
i en el segon el 22%.

Aquestes dades, conjuntament amb les de l’edat, 
posen de relleu la convivència d’un segment d’alum-
nes que cursen el Màster com a via de desenvolupa-
ment professional futur amb un altre segment que té 
com a objectiu la reorientació professional.

Curs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

2002-2003 16% 8% 2% 18% 4% 4% 10% 6% 4% 4% 0% 24%

2003-2004 29% 20% 8% 8% 0% 4% 4% 2% 4% 0% 2% 19%

2004-2005 27% 27% 10% 7% 0% 0% 3% 0% 0% 7% 4% 15%

2005-2006 11% 13% 4% 5% 2% 11% 9% 2% 9% 2% 2% 30%

2006-2007 34% 26% 4% 14% 4% 2% 4% 2% 2% 0% 0% 8%

2007-2008 32% 11% 15% 4% 4% 4% 0% 4% 0% 0% 3% 23%

2008-2009 21% 25% 9% 3% 9% 6% 0% 3% 6% 0% 0% 18%

2009-2010 19% 26% 4% 4% 7% 0% 0% 11% 7% 0% 7% 15%

Mitjana 24% 19% 7% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 19%

Centre de procedència

Segon curs (alumnat del Graduat)
El predomini femení marca un cop més la tendèn-
cia del segon curs, aquest cop amb un increment 
d’un 3% respecte del curs anterior, que situa ara el 
percentatge en el 64,52% davant del 35,48% mas-
culí, que retrocedeix en un percentatge equivalent.

La mitjana d’edat se situa en 33 anys, que és la més 
elevada registrada fins ara. Per sexes, la femenina se 
situa en els 34, mentre que la masculina ho fa en els 
31 anys. Les edats extremes se situen ara en els 22 i 
52 anys, a diferència dels 21 i 48 del curs 2008-2009.

Rangs d’edat

Valors per curs i mitjana global

La Universitat Autònoma de Barcelona segueix 
liderant pel que fa a la procedència dels estudi-
ants, malgrat que el percentatge es redueix en poc 
més d’un 10% respecte del curs anterior i se situa 
en el 40,74%. Experimenta en canvi una lleuge-
ra recuperació la procedència d’estudiants de la 
Universitat de Barcelona, que passa del 24,24% 
del curs anterior al 29,63% actual. 

La Universitat Rovira i Virgili passa a ocupar el 
tercer lloc en percentatge de procedència, amb un 
11,11%, seguida de la Universitat de Girona, amb el 
7,41%. Ambdues es mouen en uns marges de vari-
abilitat que han estat habituals segons els cursos.

A la resta d’universitats els correspon un percen-
tatge del 3,70% a cadascuna (UOC, Universidad 
de Salamanca i Seconda Università degli Studi 
di Napoli).

En total les procedències es distribueixen entre 
set universitats.

Procedència geogràfica
La procedència geogràfica de l’alumnat continua la 
tendència a una major diversificació geogràfica que 
s’ha intensificat en els darrers cursos, si bé el nom-
bre total de municipis es redueix ara fins a 19, tot 
seguint amb l’increment moderat dels situats més 
enllà del l’àmbit metropolità de Barcelona. Pel que 
fa a procedències foranes de Catalunya cal esmen-
tar la d’estudiants procedents de Salamanca i Itàlia.

Lloc de procedència Alumnes

Alacanó 1
Alcanar 1
Barcelona 4
Canet de Mar 1
El Pont de Vilomara i Rocafort 1
Girona 1
Hospitalet de Llobregat 1
Itàlia 1
Malgrat de Mar 1
Manresa 2
Reus 1
Sabadell 3
Salamanca 1
Sant Carles de la Ràpita 1
Sant Feliu de Guíxols 1
Santa Coloma de Gramanet 1
Santa Maria de Corcó 1
Santa Perpètua de Mogoda 2
Tortosa 1

1985 7,41%

2002 11,11%

2001 7,41%

1999 7,41%

1997 3,70%

1988 3,70%

2005 7,41%

2008 25,93%

2007 3,70%
2006 3,70%

2009 18,52%

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

UAB 40,74%

UOC 3,70%

US 3,70%
USN 3,70%

URV 11,11%

UB 29,63%

UdG 7,41%

20 a 24 17,24%45 o més 9,68%

40 a 44 19,35%

35 a 39 11,29%

30 a 34 14,52%

25 a 29 27,42%



10 Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2009-2010  Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. Memòria 2009-2010 11

Els valors presents aquí mantenen els habituals 
amb el clar predomini dels cinc anterior a l’any de 
matriculació al Graduat, que sumen en conjunt el 
58%, i encara amb el predomini dels dos últims, 
2008 i 2007, que acumulen el 32,26%.

La resta d’anys presenten valors molt similars, 
majoritàriament de l’1,61%. Caldria destacar els 
anys 2003 i 1997 (8,06%), 2000 (4,84%) i 2001 i 
1990 (3,23%).

Centre de procedència

La procedència de l’alumnat es distribueix en un total 
d’11 centres, amb un clar predomini de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb el 40,32% de l’alumnat. 
La segueix la Universitat de Barcelona amb el 30,65%. 

La resta d’universitats catalanes estan presents amb 
el 8,06% la Universitat de Girona, el 6,45% la Rovira 
i Virgili, el 3,23% la Universitat de Lleida i l’1,61% 
en els casos de les universitats Oberta de Catalunya, 
Internacional de Catalunya i Pompeu Fabra.

Altres procedències corresponen a la UNED 
(3,23%), Universitat de València i d’Alcalà de 
Henares, amb l’1,61% cada una.

Procedència geogràfica
Els llocs de procedència de l’alumnat passen dels 
45 del curs anterior a 43 en l’actual. Una reducció 
malgrat la qual, es fa evident la consolidació de la 
diversificació territorial de l’origen de l’alumnat, 
tot i el pes notori de Barcelona i dels municipis de 
la seva àrea metropolitana.

Lloc de procedència Alumnes

Badalona 1
Barbens 1
Barberà del Vallès 1
Barcelona 16
Belianes 1
Blanes 1
Bonmatí 1
Caldes de Montbui 1
Castellterçol 1
Centelles 1
Cerdanyola del Vallès 2
Colldetenes 1
Figueres 1
Gandesa 1
Gandia 1
Girona 1
Granollers 1
Hostalric 1
Igualada 1
L’Escala 1
L’Hospitalet de Llobregat 1
La Garriga 1

Professorat

Primer curs (Màster):
Nom i assignatura que imparteix

Joan Baiget Solé,  Enginyer informàtic i llicenciat 
en documentació
Gestió documental: Administració 
d’organitzacions i empreses

Joan Domingo Basora, Arxiu Central del 
Departament de Cultura de la Generalitat
Tècniques arxivístiques: Sistemes de classificació 
i arxivament

Josep Fernández Trabal, Dr. en Història, Arxiu 
Nacional de Catalunya
Productes i tipologies documentals: Institucions i 
empreses, entitats i persones privades

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

La franja dels 20 als 29 anys ocupa la franja domi-
nant amb el 45,16%, però en clara disminució 
respecte el 51,43% del curs anterior. 

Aquesta disminució va en benefici dels percentat-
ges més elevats que presenten les altres franges, 
entre les que cal destacar la de 20 a 44 anys amb 
un 19,35% que el curs passat ocupava el 12,86%.

En la resta de franges destaca la de 30 a 34 anys 
amb el 14,52%. La de 35 a 39 anys presenta un 
11,29%, molt allunyada del 21,43% del curs ante-
rior. Finalment cal fer esment del lleuger augment 
de la franja de majors de 45 anys, que segueix amb 
la tendència dels darrers cursos i s’acosta ara al 
10% amb un 9,68%.

Estudis

D’entre les deu titulacions de procedència, els 
estudis d’Història segueixen mantenint la quota 
superior al 70% (71,19%), seguida molt de lluny 
pels estudis de Documentació, amb el 10,53%, els 
de Biblioteconomia amb el 5,08% i els de Filologia 
amb el 3,39%

La resta de titulacions presenten percentatges 
minoritaris de l’1,69%, con són les de Comunicació 
Audiovisual, Dret, Informàtica, Nutrició Humana i 
Dietètica, Ciències de la Informació i Antropologia 
Social i Cultural.

Any de finalització dels estudis Maçanet de la Selva 1
Manresa 1
Olesa de Montserrat 1
Olot 2
Reus 1
Sabadell 1
Salt 1
Sant Adrià del Besòs 1
Sant Antoni de Vilamajor 1
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Fruitós de Bages 1
Sant Jaume dels Domenys 1
Sant Quirze del Vallès 1
Sant Sadurní d’Anoia 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Santa Cristina d’Aro 1
Tarragona 1
Terrassa 2
Tortosa 2
Valldoreix 1
Vilassar de Mar 1

Biblioteconomia 5,08%

Informàtica 1,69%

Filologia 3,39%

Dret 1,69%

Documentació 10,17%

Comunicació audiovisual 1,69%

Història 71,19%

C. de la informació 1,69%
Ant. Social i Cultural 1,69%

Nut. Hum. i Dietètica 1,69%

UAB 40,32%

UNED 3,23%

ULL 3,23%

UIC 1,61%

UdG 8,06%

UB 30,65%

URV 6,45%
UV 1,61% UAH 1,61%

UPF 1,61%
UOC 1,61%

1981 1,61%

1990 3,23%
1988 1,61%

1987 1,61%
1984 1,61%

1983 1,61%

1991 1,61%

1997 8,06%

1995 1,61%
1992 1,61%

1998 1,61%

2000 4,84%

2006 9,68%

2005 9,68% 2004 6,45%

2003 8,06%

2001 3,23%

2007 20,97%

2008 11,29%
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Segon curs (Graduat):
Nom i assignatura que imparteix

Jesús Alturo Perucho, Catedràtic de Paleografia 
de la UAB
Paleografia i Diplomàtica

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

Sònia Oliveras Artau, Enginyera informàtica. 
Ajuntament de Girona
Gestió de documents electrònics

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona Pràcticum

M. Àngels Suquet Fontana, Arxiu Municipal de 
Sant Feliu de Guíxols
Gestió de documents audiovisuals i gràfics

2.2. Formació de tercer cicle

Al llarg del curs es va procedir a planificar els 
continguts, el professorat i els estudis econòmics 
conduents a la convocatòria de la quarta edició 
del Postgrau de gestió de documents electrònics 
en col·laboració amb l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció general d’arxius i gestió 
documental del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat. Se celebrarà al 
llarg dels mesos de gener a març dels anys 2011 i 
2012 amb un programa reformulat per tal d’ade-
quar els coneixements impartits al ràpid progrés 
experimentat per l’administració electrònica naci-
onal i internacional. També s’han emprès els pri-
mers estudis juntament amb el Centre de Recerca 
i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de 
Girona i l’Institut d’Estudis Fotogràfics per tal de 
promoure la celebració d’un segon postgrau de ges-
tió d’arxius fotogràfics en llengua castellana i adre-
çat a la comunitat espanyola i llatinoamericana. 

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 col·lectiu d’arxivers 
catalans:

· Explotació cultural i comercial d’una col-
lecció fotogràfica. Girona, 7 d’octubre del 2009 i 
Tarragona, 1 de desembre de 2009.

· Seminari sobre la gestió de documents a les orga-
nitzacions. Tarragona, 20 i 22 d’octubre del 2009.

· El registre general d’entrada i sortida. Gestió 
i preservació d’una base de dades electrònica. 
Barcelona, 4 de novembre de 2009 i Lleida, 11 de 
novembre de 2009.

· Paleografia i diplomàtica segles XVI-XVIII. 
Barcelona, 23 i 25 de novembre de 2009.

Pere Guiu Rius, Dr. Enginyer Industrial
Gestió documental: Circuits administratius. 
Disseny i millora

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

Alfred Mauri Martí, Dr. en Història. Professor i 
Cap d’estudis ESAGED
Productors i tipologies documentals: 
L’Administració pública

Miquel Pérez Latre, Dr. en Història, Arxiu 
Nacional de Catalunya
Productes i tipologies documentals: Institucions i 
empreses, entitats i persones privades

Remei Perpinyà Morera, Dra. en Història. 
Universitat Autònoma de Barcelona
Fonaments de l’arxivística: Introducció a l’arxivística
Pràctiques d’arxivística i gestió de documents: 
Integració professional

Miquel Rodríguez Aranda, Enginyer tècnic en 
informàtica de sistemes. Executive MBA per la Salle
Tecnologies informàtiques: Introducció a les 
tecnologies de la informació i la comunicació

Òscar Tirvió Cueto, Àrea d’Informàtica del COEIC
Tecnologies informàtiques: Introducció a les 
tecnologies de la informació i la comunicació

Maria Utgés Vallespí, Arxiu Nacional de Catalunya
Tècniques arxivístiques: Mètodes de descripció i 
recuperació de la informació

· Reenginyeria de procediments. El pas previ 
necessari. Experiència a l’Ajuntament de Gandia. 
Barcelona, 18 de maig del 2010.

· El marc legal de la Llei 11/2007: especials con-
sideracions a l’arxiu electrònic de documents. 
Barcelona, 24 de maig de 2010.

· Digitalització amb validesa legal dels docu-
ments. Barcelona, 10 de juny del 2010 i Girona, 17 
de juny del 2010.

· La gestió dels registres electrònics de l’Admi-
nistració. Barcelona, 23 de setembre del 2010 i 
Girona, 30 de setembre del 2010.
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4. Projectes 5. Difusió i Promoció

En aplicació del Pla de comunicació, l’Escola ha 
estat present als salons Estudia i Futura 2010 per 
tal de propiciar un millor coneixement dels estu-
dis que ofereix als acabats de llicenciar a les diver-
ses universitats catalanes i presentar-los els estu-
dis que s’imparteixen a l’Escola. També s’han dut 
a terme xerrades informatives a diverses facultats 
i departaments de les universitats de Barcelona, 
Lleida i Girona amb l’objectiu de donar a conèixer 
el Màster en arxivística i gestió de documents. 
També s’han fet trameses d’opuscles informatius 
a les associacions, col·legis i arxius més rellevants 
del país i vàries insercions publicitàries a la prem-
sa d’abast nacional per reforçar la difusió dels 
estudis en els períodes de prematrícula.

Al seu torn, el dia 29 d’octubre del 2009 va tenir 
lloc la inauguració oficial del curs acadèmic 2009-
2010 amb una conferència de la Sra. Montserrat 
Armengou, Directora de documentals de TV3 
“Arxius i documentals de televisió, una eina per 
a la recuperació de la memòria històrica”. En el 
mateix acte es varen lliurar els diplomes i els pre-
mis extraordinaris de titulació a la sisena promo-
ció de Graduats Superiors.

El lloc web de l’ESAGED

A través de l’àrea privada del web, a la que tenen 
accés els alumnes i exalumnes registrats i que 
actualment sumen 258, s’han difós un total de 
67 anuncis de beca o ofertes de treball, a més de 
donar publicitat a beques i ofertes de treball que es 
convoquen fora del marc de col·laboració directa 
amb l’ESAGED.

Pel que fa a la pàgina web aquesta ha rebut un total 
de 18.625 visites i la consulta de 94.131 pàgines, 
corresponents a 9.775 usuaris. Cal assenyalar que 
un problema informàtic no va permetre registrar el 
trànsit del mes de febrer de 2010.

El 51,07% d’aquestes visites s’han propiciat a tra-
vés de motors de recerca, mentre que el 23,99% 
ho han estat per referències en altres llocs web i el 
24,94% per entrades realitzades directament. Cal 

Ajuntament de Rubí 1

Ajuntament de Sabadell 1

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1

Ajuntament de Terrassa 5

Arxiu Històric de Sabadell 1

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 1

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i

Navegació de Tarragona 1

Consell Comarcal del Baix Llobregat 2

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 1

Consorci de les Drassanes Reials i

Museu Marítim de Barcelona 1

Consulado General del Ecuador en Barcelona 1

Departament d’Agricultura,Alimentació i

Acció Rural 2

Departament de Cultura 7

Departament de Justícia 14

Diputació de Barcelona – xarxa de municipis 1

Institut de Cultura de Barcelona 4

Secretaria de Relacions Institucionals i

Participació 1

Universitat Politècnica de Catalunya 7

Universitat Pompeu Fabra 1

En l’àmbit de la recerca s’ha continuat el suport 
al treball de David Masgrau de recerca de docu-
ments d’interès per a la història de Catalunya 
en els Arxius Nacionals de París, l’Arxiu Militar 
de Vincennes, la Biblioteca Nacional de França i 
l’Arxiu diplomàtic del Quai d’Orsay en el marc 
d’un projecte més ampli endegat pel departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans. També 
s’ha iniciat la planificació d’un projecte de recerca 
encaminat a reflexionar entorn de la nova con-
ceptualització dels arxius, la seva interrelació 
amb el món de la comunicació i l’art i la possibi-
litat d’integrar els coneixements interdisciplinars 
sobre la matèria. Aquest projecte es realitzarà en 
col·laboració amb el Museu Picasso, la Fundació 
Tàpies i la Subdirecció general d’arxius i gestió 
documental, sota la coordinació del professor 
Jorge Blasco.  Finalment, remarcar que professors 
designats per l’Escola han format part de grups de 
treball de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental 
de la Generalitat.

3. Cooperació amb    
institucions i empreses 

3.1. Convenis institucionals

En el marc de la relació preferent que es manté 
amb l’Escuela Mexicana de Archivos amb qui es 
té signat un conveni de col·laboració professional 
d’ençà de l’any 2006, es va organitzar conjunta-
ment un curs d’especialització intitulat “Gestión 
documental, administración electrónica y normas 
ISO”, celebrat a la seu de l’EMA a Mèxic D.F. al 
llarg dels dies 25 a 27 de setembre del 2009. Així 
mateix, al llarg del 2009-2010, l’Escola ha donat 
suport a l’organització de l’Arxiu del Consolat de 
l’Equador a Barcelona en aplicació del conveni 
signat el 5 de novembre del 2008 per tal que alum-
nes de l’Escola col·laboressin en l’arranjament de 
l’arxiu consular que data de l’any 1908. Aquesta 
col·laboració ha permès impulsar l’organització 
de l’arxiu, iniciar-ne la seva digitalització i donar 
suport a les activitats de celebració del centenari 
d’aquest Consolat a la ciutat de Barcelona. 

3.2. Convenis de pràctiques

Com cada any, des de l’Escola s’han signat nom-
brosos convenis  amb administracions públiques i 
empreses per tal que els alumnes puguin compati-
bilitzar 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 millo-
rar l’organització dels seus arxius. Des del mes de 
setembre del 2009 fins al setembre del 2010, s’han 
signat els següents convenis:

Empreses Alumnes

ADOCAT 4

Ajuntament de Barcelona (Serveis Generals) 2

Ajuntament de Canovelles 1

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 1

Ajuntament de Granollers 1

Ajuntament de Palamós 1
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destacar aquí l’increment percentual dels accessos 
per referències en altres llocs i especialment de les 
entrades directes.

La distribució dels accessos al web presenta una 
relació directa amb els períodes de cerca d’infor-
mació sobre estudis, que es correspon amb el mes 
de juny, la segona meitat del més d’agost i la pri-
mera de setembre i, de manera mes puntual, amb 
l’inici de l’any. 

Durant la resta de mesos els accessos es focalitzen 
en les consultes generals de procedències diverses 
i les consultes de la intranet per part dels alumnes 
i exalumnes a la recerca d’informació sobre les 
ofertes de treball i beques.

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 67 paï-
sos diferents. L’estat espanyol encapçala el nombre 
de visites amb el 93,63%%. Pel que fa a les consul-
tes de fora de l’estat destaca primerament Mèxic 
que, per si sol, acapara el 25,65% de les visites. 
La resta de països amb percentatges més signifi-
catius són Estats Units, Colòmbia, Xile, Andorra, 
Alemanya, Brasil, Argentina i França.

A la figura següent podem veure el mapa amb la 
distribució geogràfica de les consultes provinents 
de l’estat espanyol, realitzades des de 125 locali-
tats diferents.
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