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 La consolidació d’Internet com a primera font 
de producció d’informació personal, periodística, tèc-
nica, jurídica, mèdica i de qualsevol altre tipus ha 
significat un repte important per a les entitats que 
vetllen per la preservació del patrimoni. Si la infor-
mació es produeix directament en format digital, i el 
material analògic existent es converteix a digital: com 
preservem aquests continguts documentals, aquest 
ric patrimoni creat per persones físiques, i també per 
institucions i empreses de tot tipus? 

 L’any 1996 es varen dur a terme de manera 
autònoma tres experiments dirigits a la preservació 
massiva de les pàgines web publicades a Internet. 
D’una banda, la Kungliga Biblioteket, la biblioteca 

nacional sueca, iniciava captures automatitzades 
del que estava publicat en línia sota domini .se: des 
dels primers blocs personals, a les pàgines web de 
les empreses i institucions sueques; d’altra banda, 
la National Library of Australia començava un pro-
cés sistemàtic de captura d’una selecció de recursos 
digitals australians: universitats, centres de recerca, 
i administracions públiques. Finalment, l’Internet Ar-
chive, una institució nord-americana sense ànim de 
lucre, creava el seu gegant arxiu d’Internet mitjançant 
captures robotitzades de les pàgines web més visi-
tades d’arreu del món. Aquests tres eren els primers 
arxius webs, com es coneixen popularment aquests 
singulars repositoris digitals, creats amb l’objectiu de 
compilar, processar i donar accés permanent a tot 
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allò que la societat publica a Internet.

 Setze anys més tard podem comptar fins a 
una cinquantena d’arxius web dedicats a capturar 
els recursos digitals publicats a la xarxa, i a la seva 
posterior preservació. La majoria han estat impulsats 
per arxius i biblioteques nacionals, i estan integrats 
a l’International Internet Preservation Consortium 
(http://netpreserve.org). A Espanya, la Biblioteca de 

Catalunya va crear el 2005 el PADICAT (Patrimoni 
Digital de Catalunya, http://www.padicat.cat) per cap-
turar, preservar i difondre l’Arxiu Web de Catalunya. A 
l’actualitat dóna accés permanent a 230.000 versions 
de 58.000 pàgines web: 340 milions de fitxers infor-
màtics que ocupen 13 TB d’espai a les instal•lacions 
del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Ca-
talunya (CESCA), el soci tecnològic del servei. Altres 
iniciatives estatals són el portal basc Ondarenet; i les 
captures del domini .es que coordina la Biblioteca 
Nacional de España per mitjà de l’Internet Archive. 

 El PADICAT compta amb 450 institucions 
adherides: universitats, ajuntaments, empreses, 
col•legis i associacions professionals, centres cultu-
rals i museus, clubs esportius i de lleure, mitjans de 
comunicació, etc. A més de capturar semestralment 
les seves pàgines web, la Biblioteca de Catalunya in-
tegra els recursos digitals publicats sota domini .cat; 
i també vuit-centes recomanacions dels usuaris, que 

inclouen tot tipus de pàgines web: des d’amants dels 
balls populars a pàgines web d’agitació ciutadana. A 
més, ha realitzat captures focalitzades per a cadas-
cuna de les darreres campanyes electorals; així com 
museus de Catalunya i grups de música folk-rock que 
només tenen presència a la xarxa. El ritme de creixe-
ment anual és de 75.700 versions d’aproximadament 
32.000 pàgines web. 

 El projecte no ha estat exempt de dificultats. 
Primerament, per la indefinició legal inicial en aquests 
tipus de repositoris digitals, previsiblement superada 
pel futur desplegament específic de publicacions en 
línia de la nova llei espanyola del dipòsit legal. En se-
gon lloc, el programari que fa possible un Arxiu Web 
no és perfecte: hi ha grans dificultats tècniques per 
capturar i especialment per donar accés permanent 
a totes les pàgines web que es volen processar. Fi-
nalment, l’actual ajustament pressupostari ha limitat 
la capacitat de desenvolupament tècnic del dipòsit: 
es treballa a bon ritme, però no s’accelera.

 Per completar aquesta acció paradigmàti-
ca de preservació del patrimoni digital, la Biblioteca 
de Catalunya ha desenvolupat el sistema COFRE 
(COnservem per al Futur Recursos Electrònics), un 
repositori que ha de garantir la perdurabilitat dels 
màsters fruït de la digitalització de les col•leccions 
analògiques de la institució; i també dels recursos 
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nascuts digitals, bé capturats per PADICAT, bé dipo-
sitats directament pels productors. El COFRE té la 
voluntat de ser la caixa forta del servei nacional de 
preservació digital a Catalunya.

 Els reptes de present del PADICAT contem-
plen la consolidació del servei d’hemeroteca digital 
–captures diàries de cinquanta diaris exclusivament 
digitals--; el desenvolupament d’estratègies avança-
des de preservació digital aplicables a les pròpies 
col•leccions; i la cooperació amb arxius, biblioteques 
i museus, per tal de contribuir a dotar la societat d’un 

servei eficaç de preservació del patrimoni digital.

Per saber-ne més:

“El PADICAT: l’experiència catalana en l’arxiu 
d’Internet”. Lligall 31 (2011).

“A ritmo de tweet: archivando elecciones 2.0”. El pro-
fesional de la información 20, 3 (2011).

“La Biblioteca de Catalunya i l’accés al patrimoni digi-
tal”. Métodos de Información (MEI) 2, 2 (2011).

 Recentment s’han difós en el Portal Iberoame-
ricà de Ciències de la Informació i la Documentació 
(REDCID) els Quaderns de Documentació Multimè-
dia (C.D.M), fruit de les Primeres Jornades Virtuals 
celebrades a la fi de 2011.
 
 Citarem diversos paràgrafs d’aquestes inte-
ressants jornades: 

 El patrimoni audiovisual va entrar en l’agenda 
global des del 27 d’octubre de 1980, dia en el qual 
la conferència de la UNESCO va adoptar la reco-
manació per a la salvaguarda i preservació de les 
imatges en moviment. Aquest va ser el primer reco-
neixement oficial en el qual el patrimoni audiovisual 
arriba a ser part de l’agenda mundial al mateix nivell 
d’importància que els altres tipus de patrimoni... 

 No obstant això, els documents audiovisuals 
no són cap novetat, ja que existeixen des de fa quasi 
150 anys, per exemple, el cilindre musical de paper 
perforat que va eixir al mercat, per primera vegada, 
en 1877 (el mateix any en el que Thomas Edison va 
patentar el fonògraf) va donar inici a l’enregistrament 
analògic d’àudio. 

 També es van tractar i debatre qüestions a 
les quals ja comencem a estar acostumats, com 
l’objectiu de l’accés permanent, la preservació a llarg 
termini i sostenible, la integritat en la duplicació o mi-
gració de la informació, la inestabilitat dels suports 

i l’obsolescència del maquinari i dels desenvolupa-
ments del programari, etc. Qüestions en les quals no 
anem a aprofundir en aquesta ocasió. 

 Un altre aspecte “famós” que es va comentar 
és el context de creació, la seua connexió amb el 
contingut i el suport i la importància de recopilar i pre-
sentar informació per a crear el vincle amb el format 
i el contingut original.
 
 Els documents fílmics, sonors i audiovisuals 
són iguals als documents gràfics i textuals. Ambdós 
tenen un context temporal limitat en el qual van ser 
creats i es fa ús d’ells. El context d’un document au-
diovisual pot ser, per exemple, la llar, la sala d’usos 
múltiples, el teatre, el cinema, la ràdio portàtil, el re-
productor de cintes de rodet, l’ipod o la pantalla d’una 
computadora. 

 El que està clar és que el patrimoni audiovi-
sual és un reflex de la diversitat cultural i s’ha de pre-
servar per a les futures generacions i el canvi digital 
que estem vivint elimina la barrera de la distància i 
les limitacions físiques, oferint-nos gran quantitat de 
noves vies d’accés. 

 Els documents audiovisuals poden ser una 
peça musical, un discurs, un llargmetratge, l’episodi 
d’un programa de televisió, la història oral, etc. Molts 
arxius custodien aquest tipus de fons, bé a causa de 
donacions de veïns, associacions, emissores o tele-
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visions locals o altres entitats, bé per l’acompliment 
de les funcions pròpies de les Corporacions (actes 
de govern, esdeveniments culturals, festes, concur-
sos, etc.).

 En aquest article tractarem de presentar una 
aproximació a les tècniques, els equips i els formats 
de conversió estàndard per a la digitalització de fons 
audiovisuals. 

Video 

 Els formats de video analògics més comuns 
que ens podem trobar són: 

- VHS i SuperVHS, sense cap dubte el sistema 
domèstic per excel•lència a nivell mundial. 
-  VHSC i SuperVHSC, les primeres cintes menudes 
o compactes per a càmera de video. Es visionaben 
en videos VHS amb un adaptador especial. 
-  UMATIC, va ser el primer format de videocassette 
que es va posar a la venda, creat en 1969. La cinta 
és de 3/4 de polzada d’ample. Va ser l’única cinta 
d’aquesta amplada en vídeo analògic. 

 L’U-matic va permetre, per primera vegada, 
l’enregistrament de reportatges de forma totalment 
independent a l’aire lliure mitjançant una càmera al 
muscle connectada a un magnetoscopi portable. 
Així mateix no era un equip molt lleuger, però oferia 
una certa llibertat de moviment. Les cintes U-matic 
eren grans i d’una durada de 22 minuts. Altres cintes 
U-matic, de fins a 75 minuts, permetien l’edició en 

l’estudi. 

-  VIDEO BETAMAX, el sistema que va popularitzar 
SONY en els anys 80, va tenir i té molts seguidors 
degut principalment a la seua alta qualitat. 
-  VIDEO8, HI8, DIGITAL8, aquest és el format més 
popular i estés de cintes de video per a càmeres 
domèstiques. Van aparèixer de la mà de SONY amb 
les populars Càmeres Handycam i es van convertir 
en el format més difós.
-  MiniDV, l’última evolució en cintes de video de cà-
mera. 
- VIDEO 2000, el sistema que van popularitzar 
GRUNDIG i PHILIPS en els anys 80.
-  LASER DISC VIDEO, el sistema que va popularit-
zar PIONNER SONY a la fi dels anys 80 i principis 
dels 90. 

Digitalització de contingut de video analògic: 

-  DIRECTA A DVD És el sistema bàsic de captura i 
conversió directa a disc DVD Video. La qualitat re-
sultant és correcta i el suport físic és molt durador i 
inalterable el seu contingut 

-  CAPTURA I PROCÉS COM ARXIU INFORMÀTIC 
DE VIDEO Les conversions es capturen com arxius 
informàtics de video (AVI, MPEG2, Divx, QuickTime, 
H.264).

 En general, a partir de 120’ es recomana bol-
car la informació en Disc Dur Extern i per a editar es 
recomana el format digital MPEG2 (format nadiu de 
DVD) i AVI. 

Cinema 

 Els formats de pel•lícules de cinema que ens 
trobem són Super8, 8 mm, 9 ½ (pathe baby), 16 mm 
i 35 mm.



 Les conversions es fan a DVD o a un arxiu 
informàtic de video. Per a això s’utilitzen equips de 
Telecine. 

 El telecine o telecinatge és un sistema pro-
fessional per a convertir una imatge registrada en un 
suport fotoquímic (pel•lícula cinematogràfica) en una 
imatge electrònica (arxiu de video). 

 Les emissores de televisió van ser les prime-
res empreses que van realitzar telecinatges. Per a 
això van començar utilitzant projectors de cinema 
combinats amb una petita pantalla de cristall esme-
rilat on es projectava la imatge que era arreplegada 
per una càmera de televisió. Aquests primers teleci-
natges eren de qualitat dolenta i exigirien una per-
manent atenció per part dels equips tècnics de les 
emissores que es veien obligats a ajustar manual-
ment la lluentor i el contrast de la imatge electrònica, 
molt menys tolerant que la fotoquímica a condicions 
d’il•luminació extremes.

 En l’actualitat s’usen un altre tipus de tele-
cines molt més sofisticats que permeten efectuar 
transcripcions electròniques de pel•lícules sobre 
cel•luloide. Aquests sistemes processen les imatges 
digitalment perquè sempre hi haja un bon equilibri de 
llums i ombres, i un color correcte. 

 Existeix la possibilitat de poder manipular, mi-
tjançant sistemes electrònics, la imatge filmada prè-
viament sobre suport fotoquímic, durant la fase de 
postproducció. 

 Nosaltres no ho recomanem ja que això mo-
difica la qualitat real original, i el que desitgem és 
mantenir la màxima qualitat original, no modificar-la. 
Una altra cosa és quan ens demanen que restau-
rem els originals sempre en la mesura del possible, 
depèn fonamentalment del seu estat.

 Un altre sistema de conversió és el CINEMA-
PRO, que escaneja fotograma a fotograma aconse-
guint la màxima qualitat possible. Aquesta tècnica 
està especialment indicada per a aquells documents 
en format cinema d’un gran valor i que es vol acon-
seguir recuperar en format digital amb la màxima 
qualitat possible. S’aconsegueix el 100% de cada 
fotograma a diferència del 80% del telecine.

 S’utilitza el sistema d’il•luminació LED que 
genera una llum més blanca i això redunda en una 
qualitat general molt superior, tant en lluentor com en 
contrast i color.

 La velocitat a la qual s’ha d’escanejar els fo-
togrames és la meitat del sistema tradicional de tele-
cine, això redunda en una major lectura de cada fo-
tograma, així com en menys tensions de la pel•lícula, 
aconseguint amb això evitar possibles trencaments.

Àudio 

 Entre els formats tradicionals d’àudio trobem 
discos de vinil, cintes de cassette, bobines d’àudio 
de magnetòfon, microcassettes, DAT, Mini Disc, etc. 
Les conversions es realitzen en CD àudio o en un ar-
xiu informàtic d’àudio (MP3, WAV, AIFF, OGG, iPod). 
Normalment s’efectua una “neteja” digital posterior 
abans de gravar els CD. 
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 Acabarem amb un altre paràgraf de les jorna-
des citades al començament d’aquest article, verita-
blement curiós: 

 En algun lloc del nostre sistema solar, el Vo-
yager, llançat en 1977, duu un disc d’or amb sons i 
imatges curosament seleccionades per a retratar a 

la nostra civilització perquè qualsevol forma de vida 
extraterrestre intel•ligent, o els éssers humans del 
futur, puguen escoltar el que es troba en ell. Fins a 
avui això és el més prop que hem arribat a la nostra 
meta... la preservació eterna, per descomptat, és un 
enregistrament analògic.

 Les xarxes socials, són mitjans per a la inte-
racció social, usant tècniques de comunicació molt 
accessible i escalable. Aquests mitjans socials són 
els que ens permeten, gràcies a eines basades en 
la web/internet i les tecnologies mòbils, convertir el 
que fins ara eren comunicacions unidireccionals en 
un diàleg multidireccional. Aquestes eines són totes 
basades en l’anomenada Web2.0, aquella web en la 
que els continguts es creen i s’intercanvien entre els 
propis usuaris, fent-los ser el centre de la xarxa, can-
viant, en conseqüència, la concepció que es tenia 
fins ara de la centralitat des de la informació o de la 
marca/producte. Ara l’individu és l’actiu més valuós 
que es pot tenir a qualsevol web, empresa, institució 
o col•lectiu en general. Això és el que van intentar 
plasmar, el 1999, Chris Locke, Doc Searls, David 
Weinberger i Rick Levine amb els seus 95 punts al 
Manifesto Cluetrain , els autors del manifest més fa-
mós del Social Media Marketing que va convertir-se 
en un document molt avançat al seu moment, uns 
deu anys abans de la explosió social online que vivim 
a l’actualitat.

 Els mitjans socials, com els mitjans tradi-
cionals, representen grans diferències, com el cost 
que es necessita per accedir a cadascun d’ells -els 
primers sempre són més barats que els segons per 
la poca infraestructura que sol•licita per consumir la 
informació- o la possibilitat que l’usuari pugui relacio-
nar-se amb la informació que hi trobi, ampliant-la o 
creant-ne de nova, quelcom gairebé impossible en 
el món tradicional. També tenen grans semblances, 
com ara la capacitat de poder arribar a petits i grans 
públics: les pàgines webs o els diaris poden tenir 
grans audiències o de ben reduïdes. Les semblan-
ces i diferències entre ambdues es podrien resumir 

en aquests cinc punts:

• Abast: tant les xarxes socials com els mitjans tradi-
cionals poden arribar a
audiències globals.

• Accessibilitat: els mitjans tradicionals acostumen a 
pertànyer a empreses o governs; els mitjans socials 
solen ser totalment oberts de forma gratuïta per a
tothom.

• Usabilitat: els mitjans tradicionals requereixen de 
formació i tècniques
especialitzades mentre que els Social Media no de-
manden, d’entrada, habilitats
específiques prèvies.

• Immediatesa: els mitjans tradicionals produeixen 
informació amb un temps transcorregut llarg (dia-
ri, setmanal, o fins i tot mensual) a diferència dels 
mitjans socials, que són instantanis (a no ser que 
l’individu demori el missatge/resposta). Aquest punt 
s’està intentant pal•liar des dels mitjans tradicionals 
amb una major velocitat de transmissió de la infor-
mació gràcies als Social Media, tot i que encara no 
és la tònica majoritària o és una simple connexió dels 
dos mitjans.

• Permanència: un cop s’ha imprès o s’ha emès la 
informació en un mitjà tradicional no es poden rea-
litzar canvis a la peça creada: els canvis hauran de 
ser en una d’emesa posteriorment. Als Social Media, 
en canvi, es poden modificar els textos en el moment 
en que es cregui oportú o es pot ampliar/debatre la 
informació gràcies als comentaris.





 Les xarxes socials són un bon lloc per a tre-
ballar. Molts perfils diferents hi poden tenir el seu lloc, 
gràcies a la gran amplitud de possibilitats que dóna 
i per la multidisciplinaritat que pot arribar a reclamar 
en segons quins casos, sobretot en figures com les 
del Community Manager (CM) o del Social Media 
Strategist. 

 Un community manager ha de ser planifica-
dor però amb habilitats per improvisar, empàtic i a 
la vegada seriós, creatiu i amb capacitat analítica...  
són molts més els requeriments contraposats que 
s’acostumen a demanar a l’hora de avaluar a una 
persona per a un lloc de treball d’aquest perfil. Això 
no és així. Aquest perfil és molt modificable, molt sub-
jecte a les especificacions concretes de cada marca, 
entitat o empresa i això farà que en un lloc s’hagi de 
ser més creatiu que analític i en d’altres més improvi-
sador que planificador. A nivell de titulacions requeri-
des tampoc hi ha un acord sobre quin perfil és el més 
apte ni se n’ha creat un ad hoc. Les més comunes 
són Periodisme, Publicitat i Relacions públiques, Co-
municació i Marketing. No són les úniques, pel que 
es podria arribar a trobar d’altres perfils en posicions 

d’aquest tipus. Professionals com els especialistes 
en informació i documentació poden esdevenir un 
perfil molt interessant per la gestió de les xarxes 
socials. Professionals acostumats al tractament de 
la informació, a la creació de continguts originals, a 
endreçar conceptes i a comunicar coneixement, son 
el tipus d’aptituds que cal que tingui un gestor de co-
munitats virtuals.

 Independentment dels estudis previs, el real-
ment important és que el gestor de continguts se sà-
piga moure amb facilitat per la xarxa, tingui cura de 
la ortografia i, sobretot, que sàpiga utilitzar les eines 
principals i, com a mínim, sàpiga reconèixer alguna 
de les altres. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, 
Flickr, Wordpress, Hootsuite, Bit.ly i Google Analytics 
són els mínims bàsics per a qualsevol persona que 
s’hi vulgui dedicar. A partir d’aquí ja dependrà de les 
seves necessitats particulars/empresarials. També 
és bàsic que tingui facilitat per empatitzar, ja que se-
ran molt necessaris tant en el dia a dia de la comuni-
tat com a l’hora de gestionar una possible crisi.
     

 Alfresco Software es constitueix com la pla-
taforma de contingut idònia per gestionar i fer acces-
sibles arxius digitals de diferents magnituds, oferint 
una arquitectura moderna amb la flexibilitat que ne-
cessiten els clients per gestionar distintes quantitats 
de dades, ja siguen de caràcter històric o empre-
sarial. És, en definitiva, un repositori amb capacitat 
d’albergar el passat, present i futur d’una organitza-
ció.

 La Filharmònica de Nova York, fundada en 
1842, és l’orquestra simfònica més antiga dels Estats 
Units i la tercera orquestra més antiga del món. Com 
a tal, els arxius de la Filharmònica són una de les 
col•leccions d’investigació orquestral més antigues i 
importants del món. Abracen la història completa de 
la Filharmònica i dels seus més de 15 000 actuacions 
per tothom, i suposen un important registre d’història 

cultural que s’estén més enllà de Nova York. 

 Al setembre de 2009, la Filharmònica de 
Nova York decideix digitalitzar 1,3 milions de pàgines 
de material dels seus arxius amb la finalitat de posar-
la a disposició d’acadèmics, músics, estudiants i el 
públic en general a través d’Internet. Les col•leccions 
dels arxius inclouen material que data de 1842, any 
en que va tenir lloc el primer concert de la Filharmòni-
ca, però la primera fase del projecte de digitalització 
se centra en el Període Internacional de la Filharmò-
nica, des de 1943 a 1970. Això inclou la digitalització 
de 1300 partitures amb apunts de Leonard Bernstein 
i Andre Kostelanetz, 3200 programes, 8000 carpetes 
de registres empresarials, 4200 diapositives, 8500 
fotografies i 72 àlbums de delicades retallades de 
premsa.

Fernando Hurtado
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 La Filharmònica és un dels primers reposito-
ris institucionals que participa en un projecte de digi-
talització d’aquesta envergadura amb la intenció de 
posar disposició del món sencer tot el material digi-
talitzat. Per dur a terme aquest projecte, la Filharmò-
nica necessitava un sistema de gestió de documents 
altament escalable que poguera respondre a l’intens 
ús diari i transmetre, al mateix temps, grans volums 
de dades. La solució havia de ser rendible, a més 
a més de poder treballar amb grans arxius i comp-
tar amb capacitats de gran estabilitat per a la gestió 
dels actius digitals. L’organització se va centrar en la 
tecnologia de codi obert per ser fàcilment escalable, 
fiable i rendible a més a més d’oferir més flexibilitat 
per crear una solució sostenible a llarg termini i que 

puga ser compartida amb facilitat amb unes altres 
institucions.

 La Filharmònica va investigar diversos pro-
ductes de gestió de contingut empresarial de codi 
obert, avaluant un marc de treball per a repositoris 
digitals de codi obert que s’usa de forma habitual en 
biblioteques digitals acadèmiques. L’equip va elegir 
Alfresco perquè ofereix un producte comercial re-
colzat per serveis d’assistència, que pot ampliar-se 
fàcilment per treballar amb alts volums de contingut, 
és compatible amb qualsevol tipus d’arxius i comp-
ta amb una sòlida comunitat de desenvolupadors. A 
més a més, Alfresco podia servir com una plataforma 
de contingut per als arxius d’origen digital de la Fil-

Exemple Alfresco EMC



harmònica i personalitzar-se per satisfer les necessi-
tats específiques de l’organització en el futur.

 Per facilitar la implementaciód’Alfresco i agi-
litzar el procés d’ingestió de contingut, la Filharmòni-
ca va contactar amb un partner d’Alfresco el software 
del qual li permet a la Filharmònica controlar el flux 
de totes les metadades i imatges que entren i ixen 
del repositori d’Alfresco, podent realitzar importa-
cions de metadades en lots, ingestió d’imatges i ha-
bilitació d’actius per al web mitjançant la indexació de 
contingut en l’aplicació front-end de recerca de Solr. 
El processament de contingut es realitza abans de la 
ingestió mitjançant una implementació independent 
d’ImageMagick, un conjunt de software de codi obert 
que converteix les imatges JPEG originals en arxius 
derivats optimats per al web de diverses mides.

 La Filharmònica utilitza servidors de Windows 
agrupats en clústers perquè el procés de conversió i 
ingestió de les imatges puga escalar-se a fi de satis-
fer la programació més exigent. Cada dia, es realitza 
una ingestió d’unes 120 000 imatges en JPEG i se 
n’eliminen fins a 75 000 per deixar espai a les imat-
ges corregides que les substituiran. Al mateix temps, 
el lloc front-end ha de poder mantenir una distribució 

de contingut ràpida per a l’ús públic, a més a més 
d’una revisió de contingut interna. Aquest nivell de 
demanda requereix un sistema altament escalable 
que permeta mantenir índexs precisos i oferir, al ma-
teix temps, una recuperació i modificació de contin-
gut de forma ràpida.

 El visor d’actius utilitzat per a la presentació 
final dels actius digitalitzats és un visor de codi obert 
que permet als usuaris realitzar desplaçaments pa-
noràmics, acostar o allunyar, girar, ampliar, veure mi-
niatures i passar pàgines de forma virtual. Els minu-
ciosos detalls que ofereixen els mètodes fotogràfics 
de la Filharmònica i els fluxos de treball de control 
de qualitat permeten als usuaris finals veure més i 
fer més coses amb l’actiu digital que el que podrien 
fer amb el material físic en una taula d’una sala de 
lectura. 

 Independentment del volum d’informació que 
el projecte maneja, per si mateix impressionant, el 
que vertaderament és possible destacar d’aquest 
projecte és la possibilitat d’accedir als arxius digitals 
de la Filharmònica de Nova York de forma immediata 
de qualsevol persona del món amb accés a Internet.

Jesús E. Alonso
  President de l’AAV

 
 
 És clar que la meua mirada no és del tot ob-
jectiva. També és cert que parlar avui de clima opti-
mista seria força innocent. Tot i això, estic convençut 
que el fet de trobar-nos i intercanviar experiències és 
força positiu i saludable. Aprenem i ens animem.

 Precisament perquè ens trobem en moments 
difícils és necessari, més que mai, fer pinya, veure 
com respira i com se n’eix el veí, conéixer els produc-
tes que utilitzem i inventem, no des de la propagan-
da, sinó des de la visió crítica i realista.

 Malgrat les virtuts innegables de poder com-
partir un producte homologat i standard, els coneixe-
dors del SAVEX van poder exposar amb sinceritat les 
seues deficiències, entre les quals destaca la feblesa 
dels serveis tècnics.

 La presentació del STATE, programa per a la 
difusió de textos antics, va córrer a càrrec de repre-
sentants de la UJI i de la UPV, molt correctes i clarifi-
cadors. Així mateix, l’informàtic de l’Arxiu de Vila-

Trobada de Pego. Foto: Salvador  Verger



real i Lidón Paris de l’Arxiu de la UJI ens van mostrar 
els seus webs i ens van informar sobre els temes en 
els quals estan treballant. A Sant Joan també hi va 
ser present el punt de mira dels usuaris i dels arxius 
d’empresa, així com l’aspecte formatiu; tot en el marc 
d’un debat ben viu, coordinat per la professora Verò-
nica Mateo.

 En els casos de Sant Joan i Pego vam poder 
conéixer els seus arxius municipals. És evident que 
el primer es troba en una etapa d’expansió i de pro-
jecció exterior. A la Marina, a més, vam poder tastar 
les seues bondats culinàries.

 No cal ser molt llestos per concloure que 

ens necessitem els uns als altres, que estem a gust 
compartint i aprenent; i que si això és viable, real i 
possible, l’Associació té un sentit i una raó d’ésser 
fonamental i bàsica. Perquè l’Associació som tots i 
cadascun de nosaltres i perquè, tots plegats, fins i 
tot reunits prop de casa, conformen un col•lectiu viu i 
potent d’arxivers valencians.

 Això no lleva perquè puguem aspirar a més: 
més presència institucional, més paper als mitjans 
de comunicació, més protagonisme social i al si de 
les nostres organitzacions, major integració dels jo-
ves professionals. En tot cas, és un bon punt de par-
tença, amb antecedents i fonament.

Trobada de Vila-Real. Foto: Mediterráneo

Trobada de Sant Joan d’Alacant

BOE

Resolució de 18 d’abril de 2012, de la Subsecretaria, per la qual 
s’aprova la Carta de serveis de l’Arxiu General de la Real Chancille-
ría de Valladolid. (BOE de 11/05/2012).

Resolució de 18 d’abril de 2012, de la Subsecretaria, per la qual 
s’aprova la Carta de serveis de l’Arxiu General de Simancas. (BOE 
de 11/05/2012).

Ordre ECC/1251/2012, de 13 de juny, per la qual es crea la Comis-
sió Ministerial d’Administració Electrònica del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat i es regula la seua composició i funcions. (BOE de 
15/06/2012).



Ordre PRE/1238/2012, de 7 de juny, per la qual es 
regula la Comissió Ministerial d’Administració Elec-
trònica del Ministeri de la Presidència. (BOE de 
12/06/2012).

Ordre HAP/847/2012, de 25 d’abril, per la qual es 
crea la Comissió Ministerial d’Administració Electrò-
nica del Ministeri D’Hisenda i Administracions Públi-
ques i es regula la seua composició i funcions. (BOE 
de 27/04/2012).

Resolució de 29 de març de 2012, de l’Institut Na-
cional d’Administració Pública, per la qual es convo-
quen accions formatives en matèria d’administració 
electrònica. (BOE de 03/04/2012).

DOCV

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2012, de la directora 
general de Tecnologies de la Informació de la Conse-
lleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es 
fa pública l’onzena relació d’adhesions acceptades 
de conformitat, de diverses entitats locals de la Co-
munitat Valenciana al conveni marc de col•laboració 
entre la Generalitat, les diputacions provincials i la 
Federació Valenciana de Municipis y Províncies, en 
matèria d’administració electrònica a l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. (DOCV 14/05/2012).

Ordenances i Reglaments sobre Administració 
Electrónica:

BOP Alacant

Ajuntament de Benejúzar (BOP 08/05/2012).
Ajuntament de Cocentaina (BOP 28/05/2012).
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig (BOP 
14/06/2012).
Consorci d’extinció d’incendis i salvament d’Alacant 
(BOP 18/06/2012).

BOP Castelló

Ajuntament de Toràs (BOP 02/06/2012).
Ajuntament de Fanzara (BOP 31/05/2012).
Ajuntament de Saratella (BOP 17/05/2012).
Ajuntament de Càlig (10/05/2012).
Ajuntament de Torreblanca (BOP 26/04/2012).
Ajuntament de Borriol (BOP 07/04/2012).

BOP València

Ajuntament de València (BOP 08/06/2012).
Ajuntament de El Palomar (BOP 17/05/2012).
Diputació Provincial de Valencia (BOP 09/05/2012).

Per col·laborar, dirigiu-vos a butlleti@arxiversvalencians.org
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