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COFRE (Conservem per al Futur Recursos
Electrònics) és la implementació del disseny d’un repositori de preservació digital realitzat pel Grup de
Preservació digital de la Biblioteca de Catalunya entre els anys 2008-20101.
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La Biblioteca de Catalunya (BC) és la institució pública responsable de recollir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic de Catalunya i en català.
La digitalització de documents per a la seva consulta
a Internet i com a tècnica de conservació de l’original
són els motius principals per els quals, des del 2005,
la BC va engegar diversos projectes de digitalització,
entre els quals cal destacar ARCA2 (Arxiu de Revistalunya: informe descriptiu i de situació. Biblioteca
de Catalunya, 2010. http://www.recercat.cat/handle/2072/97251
ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Anti2
gues) [en línia]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya,
2005- http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html>

tes Catalanes Antigues), MDC3 (Memòria Digital de
Catalunya) i GoogleLlibres4.
A més, des de ja fa uns anys, la producció
de documents nascuts digitals que la biblioteca rep
per dipòsit legal5, així com l’ús d’Internet com a mitjà
de publicació, comunicació i edició – on la BC recopila la web catalana a través del seu projecte PADICAT6 (Patrimoni Digital de Catalunya) - ha generat
un nou model de producció bibliogràfica de la qual
cal tenir cura en les mateixes condicions que el seus
homòlegs analògics7. Actualment la BC té en dipòsit
i en diversos tipus de suport, més de 85TB en documents en format digital.
Per tal de dissenyar el repositori de preservació digital es van recollir dades sobre els continguts a preservar: format dels fitxers, descripció de
l’original si existia, descripció tècnica dels objectes i
del seu procés de creació, suport en el qual es trobaven i els drets d’autor vigents. Es va determinar com
a ús principal del sistema la preservació dels documents digitals però es va valorar també la possibilitat
de crear serveis específics: un mòdul per a que els
editors dipositin llibres i revistes electròniques per dipòsit legal, un mòdul per a la consulta de documents
amb drets d’autors dins la xarxa de la BC, i finalment,
la gestió en línia per a la obtenció de còpies d’alta
qualitat de documents en domini públic i amb drets
per al seu ús editorial, publicitari o en comunicació
pública.
3
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4
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Amb l’ànim de minimitzar al màxim el cost en
temps i personal per a la introducció de continguts i
evitar duplicitat amb d’altres fonts d’informació –que
en qualsevol cas es podrien enllaçar amb el repositori- es va establir un conjunt de metadades mínim.
En el cas de les metadades bibliogràfiques i de drets
es va escollir l’esquema Dublin Core8. Quant a les
metadades tècniques i de preservació, després de
valorar la possibilitat d’escollir entre diversos esquemes existents sense poder predir la seva pervivència a llarg termini, es va decidir crear-ne un de propi,
l’esquema BC, inspirat en d’altres com PREMIS9,
MIX10 i PBCORE11, i que serà de fàcil mapatge en el
cas d’una futura migració.
L’estudi de programaris existents al mercat
tant de codi obert com de pagament al llarg de l’any
2009 va posar de manifest la necessitat de desenvolupar en paral·lel mòduls específics per a adequarlos als requeriments del sistema. Aquesta va ser la
raó principal per la qual es va decidir desenvolupar
un programari propi. Així com el fet que la BC disposa de personal tècnic amb experiència en la creació
de programari per a biblioteques, i per tant, coneixedors de les necessitats i especificitats del sector.
Al 2011 el sistema va estar preparat per a realitzar una prova pilot de càrrega i gestió de continguts digitals. Des de llavors, el sistema es troba en
funcionament amb les capacitats nuclears d’un repositori de preservació. Es troben en desenvolupament
els mòduls per a la càrrega de documents provinents
del dipòsit legal i la gestió de còpies d’alta qualitat
que es preveu estiguin disponibles al llarg del 2013 o
principis del 2014.
Actualment COFRE conté un total de 57.081
documents que suposen més de 14 milions de fitxers
que ocupen uns 12TB de disc.
8
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La implementació del sistema està inspirat en
el model OAIS12, model de referència conceptual respecte a les funcions, responsabilitats i organització
d’un sistema de preservació, al qual se li han afegit
les capes de serveis que la BC requereix. La infraestructura a nivell tècnic està composada per una base
de dades que conté la informació sobre l’estructura
del sistema, sobre els objectes emmagatzemats i les
accions que es realitzen sobre aquests objectes; els
magatzems de dades on es dipositen els fitxers digi-

El COFRE no diferiria de qualsevol altre repositori digital, si no fos pel fet d’incorporar rutines
i accions de preservació amb l’objectiu de garantir
la integritat dels fitxers, l’autenticitat del document i
l’accés a les dades. Les estratègies són diverses: recollir metadades tècniques i de preservació, comprovar la validesa del format dels fitxers, calcular la seva
signatura digital i comprovar-la periòdicament, comprovar que són lliures de virus, fer migracions de format, anotar totes les accions que es realitzen sobre

tals que componen els objectes; i finalment el programari de càrrega, gestió i administració del repositori.
Tot el programari tant de desenvolupament com les
eines que es fan servir per a tasques concretes – detecció de format, antivirus, migració de formats, etc.
– com el servidor web, és programari de codi obert
i/o gratuït.

els fitxers i les metadades en un registre d’accions o
fer eliminacions toves dels documents que permetin
recuperar les dades o confirmar la seva eliminació.
La seguretat és sens dubte un altre tret fonamental d’un repositori de preservació. El COFRE incorpora seguretat a nivell d’accés a xarxa, al servidor,
d’aplicació i a nivell de contenidors lògics dels documents.
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COFRE va néixer com a sistema de preservació digital de la Biblioteca de Catalunya, però des de
l’inici, va prendre força la idea que havia d’estendre’s
a altres institucions i constituir-ne un sistema nacional. Els avantatges del treball cooperatiu: l’economia
d’escala, l’aprofitament de coneixements, la garantia
de permanència de la institució que l’impulsa són evi-

dents en qualsevol àmbit i especialment a COFRE.
En aquesta línia de treball, el 2012 la Biblioteca de
Catalunya va signar un conveni amb l’Ateneu Barcelonès perquè pugui preservar a COFRE les seves
còpies procedents de la digitalització13. L’experiència
de la participació de l’Ateneu proporcionarà una informació molt valuosa en termes d’avaluació del
sistema, que permetrà plantejar-ne altres incorporacions futures.
El futur i el creixement de COFRE ve profundament limitat pel context actual de crisi pressupos13
Pérez, Karibel; Serra, Eugènia. ‘Com guardar
el món dins d’un COFRE’. Item. Revista de biblioteconomia i documentació, 2012, p.112-125

tària i depèn de tres factors essencialment: la capacitat de creixement i manteniment dels volums de
dades principals i la còpia externa per a emmagatzemar tota la producció digital, dels recursos humans
necessaris per a continuar amb el desenvolupament
del sistema i per a introduir i gestionar els continguts,
i per últim dels plans de digitalització que pugui dur a
terme la BC, la pervivència del projecte PADICAT i la
capacitat de seducció dels editors per tal que dipositin la seva producció digital de manera sistemàtica.
No és per tant un futur fàcil ni assegurat, però
com a biblioteca nacional, la Biblioteca de Catalunya
ha fet el primer pas que permetrà dibuixar una línia
de treball col·lectiu per al país.

Julio Cerdá Díaz
Cap del Servei d’Arxius i Gestió Documental
de l’Ajuntament d’Arganda del Rey
A ningú se li escapa que els professionals
dels arxius vivim moments d’incertesa. Al descoratjador panorama general s’afegeixen els intensos processos de canvi en les formes d’entendre les tasques
tècniques relacionades amb la gestió de documents.
Primer va ser l’onada electrònica, en molts casos
convertida en bombolla, però que comença a donar
els seus primers i tímids fruits; i ara, gairebé sense
donar temps a aclimatar-nos a aquest nou ecosistema, emergeixen amb inusitada força les estratègies
de govern obert que compta amb un eix vertebrador que ens resulta molt familiar, la gestió eficaç de
dades. L’element sobre el qual pivoten tot aquests
principis és el dret a saber i l’accés a la informació
pública, que obre un prometedor front de treball dins
de la gestió de documents: l’obertura de dades públiques, on els arxius no es poden mostrar aliens .
En la nova societat digital i interconnectada
les dades s’han convertit en una nova infraestructura, exerceixen una funció bàsica, són més que mai
essencials per al funcionament d’una organització.
En una encertada analogia s’ha comparat la “datificació” del segle XXI amb el que al seu dia va suposar
l’“electrificació” per al desenvolupament industrial. El
mateix paper que va exercir la generació i distribució d’electricitat, el té ara una bona infraestructura
de dades, un sistema de gestió que fa de les dades
una font privilegiada per poder preveure, corregir i
prendre decisions.
Estem davant d’una excel·lent oportunitat per
posicionar-nos en una àrea estratègica de la gestió
documental. A més de la progressiva transformació
dels arxius en “espais públics digitals”, una de les
vies que té més recorregut és dirigir els nostres objectius cap a la gestió de dades i facilitar el seu accés
en formats oberts i reutilitzables. Per això cal partir
d’una premissa, les dades que gestionem a les administracions són dades de naturalesa pública, no es
poden considerar com una “propietat” dels seus administradors i alliberar-los per una utilització en for-

A nadie se le escapa que los profesionales de
los archivos vivimos momentos de incertidumbre. Al
desalentador panorama general se suman los intensos procesos de cambio en las formas de entender
las tareas técnicas relacionadas con la gestión de
documentos. Primero fue la oleada electrónica, en
muchos casos convertida en burbuja, pero que comienza a dar sus primeros y tímidos frutos; y ahora,
sin apenas dar tiempo a aclimatarnos a este nuevo
ecosistema, emergen con inusitada fuerza las estrategias de gobierno abierto que cuenta con un eje vertebrador que nos resulta muy familiar, la gestión eficaz de datos. El elemento sobre el que pivotan todo
estos principios es el derecho a saber y al acceso a
la información pública, que abre un prometedor frente de trabajo dentro de la gestión de documentos: la
apertura de datos públicos, donde los archivos no se
pueden mostrar ajenos.
En la nueva sociedad digital e interconectada los datos se han convertido en una nueva infraestructura, desempeñan una función básica, son más
que nunca esenciales para el funcionamiento de una
organización. En una acertada analogía se ha comparado la “datificación” del siglo XXI con lo que en
su día supuso la “electrificación” para el desarrollo
industrial. El mismo papel que desempeñó la generación y distribución de electricidad, lo tiene ahora
una buena infraestructura de datos, un sistema de
gestión que hace de los datos una fuente privilegiada
para poder prever, corregir y tomar decisiones.
Estamos ante una excelente oportunidad
para posicionarnos en un área estratégica de la gestión documental. Además de la progresiva transformación de los archivos en “espacios públicos digitales”, una de las vías que tiene mayor recorrido es
dirigir nuestros objetivos hacia la gestión de datos y
facilitar su acceso en formatos abiertos y reutilizables. Para ello hay que partir de una premisa, los datos que gestionamos en las administraciones son datos de naturaleza pública, no se pueden considerar

ma de bé públic és una exigència en un context de
govern obert. I amb un important afegit, la informació
no pot estar segrestada en formats o tecnologies que
impedeixen utilitzar, reutilitzar i compartir aquestes
dades.

como una “propiedad” de sus administradores y liberarlos para una utilización en forma de bien público
es una exigencia en un contexto de gobierno abierto.
Y con un importante añadido, la información no puede estar secuestrada en formatos o tecnologías que
impidan usar, reutilizar y compartir esos datos.

Naturalment que és un tipus d’actuació on
Naturalmente que es un tipo de actuación
serà imprescindible una tasca prèvia d’anàlisi de les
actuals plataformes de gestió, tant les vinculades donde será imprescindible una labor previa de anáal servei d’arxiu com les de tramitació electrònica, lisis de las actuales plataformas de gestión, tanto
i adaptar-les a les noves necessitats derivades de las vinculadas al servicio de archivo como las de
la gestió de dades. En realitat és una nova àrea de tramitación electrónica, y adaptarlas a las nuevas
treball relacionada amb la gestió documental i amb necesidades derivadas de la gestión de datos. En
els processos de normalització, simplificació i reen- realidad es una nueva área de trabajo relacionada
ginyeria de procediments administratius. Les dades con la gestión documental y con los procesos de
que van a ser publicades no deixen de ser la con- normalización, simplificación y reingeniería de proadministraticedimientos administrati
seqüència o el resultat de
vos. Los datos que van a
l’existència d’un sistema
ser publicados no dejan
de gestió de documents.
de ser la consecuencia
Aquest sistema estava
exiso el resultado de la exis
pensat inicialment per pertencia de un sistema de
metre el tractament de dogestión de documentos.
cuments de l’organització
penEse sistema estaba pen
al llarg del seu cicle de
sado inicialmente para
vida, i ara a més ha de
permitir el tratamiento de
facilitar que aquestes daorganidocumentos de la organi
des autèntiques i fiables,
cización a lo largo de su ci
el testimoni de les actuaadeclo de vida, y ahora ade
cions administratives, esmás deberá facilitar que
tiguen també disponibles
esos datos auténticos y
per a la reutilització, lliure
fiables, el testimonio de
accés i creació de nous
adminislas actuaciones adminis
continguts i serveis, i per
Foto: http://news.nost.org.cn/2013/06/big-data-summittrativas, estén también
tant adquireixen un nou vain-beijing/
disponibles para su reulor polític, cultural, social o
econòmic. És una manera de maximitzar els bene- tilización, libre acceso y creación de nuevos contenificis de la gestió documental, fent-los extensius a la dos y servicios, y por tanto adquieren un nuevo valor
societat, col·laborant activament en els principis del político, cultural, social o económico. Es un modo de
govern obert, convertint el treball de les administra- maximizar los beneficios de la gestión documental,
cions públiques en agents actius per “crear democrà- haciéndolos extensivos a la sociedad, colaborando
cia”, un pas que va més enllà de els límits marcats activamente en los principios del gobierno abierto,
pel dret administratiu i de la simple prestació de ser- convirtiendo el trabajo de las administraciones públicas en agentes activos para “crear democracia”, un
veis.
paso que va más allá de los límites marcados por el
És una àrea de la gestió documental que està derecho administrativo y de la simple prestación de
començant a donar els seus primers passos i que servicios.
sens dubte té una enorme projecció, no oblidem que
Es un área de la gestión documental que
ens estem referint sempre a dades públiques “autèntiques, fiables i disponibles al llarg del temps” i que está comenzando a dar sus primeros pasos y que
requereixen per tant d’un tractament especialitzat al sin duda tiene una enorme proyección, no olvidemos
llarg del seu cicle de vida, uns conceptes que ens són que nos estamos refiriendo siempre a datos públicos

molt familiars als arxivers i que estan reflectits expressament en la Norma Tècnica d’Interoperabilitat
de Reutilització de recursos de la informació i a la
Guia per a la seva aplicació, publicades en el primer
trimestre d’aquest any, que vénen apliquen la Llei
37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la
informació del sector públic i el RD 1495/2011, de 24
d’octubre, que ens recorden les obligacions que té el
sector públic per alliberar informació. És molt aclaridora la definició que inclou del terme “reutilització de
la informació”:
“Orientacions o directrius que defineix una organització per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps, d’acord
amb les funcions i activitats que li són pròpies. La política s’aprova al més alt nivell dins de l’organització, i
assigna responsabilitats quant a la coordinació, aplicació, supervisió i gestió del programa de tractament
dels documents a través del seu cicle de vida “
No està de més, i per evitar confusions sobre
els diferents significats del terme “informació pública”, recordar que d’una banda seguirem gestionant
les dades incloses en procediments administratius
específics, i la diferent accepció que té en l’àmbit
del govern obert. En aquest cas la informació que
se sotmet al principi de “publicitat activa” està unida
a un altre concepte el de “utilitat”, ja sigui per facilitar
la transparència de les actuacions de l’administració,
o informació que puga ser considerada rellevant per
a la societat o per potenciar l’activitat econòmica, i
sempre entenent per “dades públiques” totes aquelles dades no subjectes a restriccions de privacitat,
seguretat o propietat.
Els processos d’identificació i selecció de dades, esquemes de metadades i atributs d’aquestes
metadades coincidiran en part amb els realitzats en
el catàleg de procediments, però amb una notable
diferència, no és una qüestió menor, cal incorporar
tot un seguit d’elements nous i d’identificació perquè
aquestes dades públics compleixin amb els requisits
de la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de Recursos d’Informació. No oblidem un element molt a tenir en compte, seran necessaris nous
perfils professionals, de fet ja es poden trobar ofertes
laborals, gairebé sempre fora de les nostres fronteres, com per exemple “especialista en qualitat de la
informació”. Certament suposa un canvi de punt de
vista, passem de centrar-nos únicament en informa-

“auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo” y que requieren por tanto de un tratamiento especializado a lo largo de su ciclo de vida, unos conceptos que nos son muy familiares a los archiveros y que
vienen recogidos expresamente en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos
de la información y en la Guía para su aplicación,
publicadas en el primer trimestre del presente año,
que vienen aplican la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público y el R.D. 1495/2011, de 24 de octubre, que
nos recuerdan las obligaciones que tiene el sector
público para liberar información. Es muy aclaratoria
la definición que incluye del término “reutilización de
la información”:
“Orientaciones o directrices que define una
organización para la creación y gestión de documentos auténticos, fiables y disponibles a lo largo del
tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades
que le son propias. La política se aprueba al más
alto nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la coordinación, aplicación,
supervisión y gestión del programa de tratamiento de
los documentos a través de su ciclo de vida”
No está de más, y para evitar confusiones sobre los distintos significados del término “información
pública”, recordar que por un lado seguiremos gestionando los datos incluidos en procedimientos administrativos específicos, y la distinta acepción que
tiene en el ámbito del gobierno abierto. En este caso
la información que se somete al principio de “publicidad activa” está unida a otro concepto el de “utilidad”, bien sea para facilitar la transparencia de las
actuaciones de la administración, o información que
pueda ser considerada relevante para la sociedad o
para potenciar la actividad económica, y siempre entendiendo por “datos públicos” todos aquellos datos
no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o
propiedad.
Los procesos de identificación y selección de
datos, esquemas de metadatos y atributos de estos
metadatos coincidirán en parte con los realizados en
el catálogo de procedimientos, pero con una notable
diferencia, no es una cuestión menor, hay que incorporar toda una serie de elementos nuevos y de identificación para que esos datos públicos cumplan con
los requisitos de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de Recursos de Información.

ció del passat, o en fase de tràmit, en les plataformes
de gestió electrònica, que ho seguirem fent, a col ·
laborar més en la creació de nous productes i serveis de clar interès estratègic per a l’administració.
En certa manera, assumim el paper de “colons”, en
el sentit de situar el nostre arsenal metodològic en
l’àmbit on pot ser més útil per a l’organització, i poder
posar en valor la nostra capacitat i coneixement en la
gestió de dades i documents.

No olvidemos un elemento muy a tener en cuenta,
van a ser necesarios nuevos perfiles profesionales,
de hecho ya se pueden encontrar ofertas laborales,
casi siempre fuera de nuestras fronteras, como por
ejemplo “especialista en calidad de la información”.
Ciertamente supone un cambio de punto de vista,
pasamos de centrarnos únicamente en información
del pasado, o en fase de trámite, en las plataformas
de gestión electrónica, que lo seguiremos haciendo,
a colaborar además en la creación de nuevos productos y servicios de claro interés estratégico para la
administración. En cierto modo, asumimos el papel
de “colonos”, en el sentido de situar nuestro arsenal
metodológico en el ámbito donde puede ser más útil
para la organización, y poder poner en valor nuestra
capacidad y conocimiento en la gestión de datos y
documentos.

Joaquín Doménech Pascual
Documentalista de Broseta Abogados
El passat dimarts 11 de juny es va celebrar,
amb motiu del Dia Internacional d’Arxius (9 de juny),
la I Jornada d’Arxius del Segle XXI, amb el títol “Noves propostes davant del reptes actuals”. La jornada
es va celebrar al saló d’actes del Monestir de Sant
Miquel dels Reis i va estar dirigida als arxivers que
conformen el Sistema Arxivístic Valencià.

orientals tradicionals de restauració de documents
físics, a partir de la qual vam conèixer com fer el
nostre propi karibari, i les noves línies d’actuació del
Portal d’Arxius Espanyols (PARES). El material de
les ponències es pot consultar des de la web de la
Generalitat Valenciana, en la següent direcció: http://
dglab.cult.gva.es/Archivos/des_jornadas_e.htm.

La jornada va ser un èxit i va tindre una gran
acollida. Afortunadament, es va poder comptar amb
la presència d’un gran nombre de professionals que,
amb motivació i esforç, conseguiren superar les dificultats derivades de l’horari de la jornada. Com a aspectes a destacar de l’organització, a més dels temes
tractats, que van ser molt interessants, i l’oportunitat
de raonar amb gent amb interessos comuns, o fer
networking com diuen ara, resultà molt interesant
aprofitar-se’n de la pau i tranquilitat que transmet el
monestir, per dur a terme aquestes activitats.

Com a opinió personal pense que, encara que
els temes tractats van ser profitosos, potser es deuria d’haver donat més importancia a les ferramentes
de gestió de documents electrònics, com ara el sistemes de gestió documentals (SGD), tan necessaris
en el context actual i lligats de manera indispensable
a la digitalització i conservació d’arxius.

L’acte es va compondre de quatre ponències on es van tractar temes com l’atenció telemàtica als usuaris, els codis QR, la gestió de documents
electrònics, la digitalització, l’aplicació de tècniques

En definitiva, va ser una bona iniciativa, que
espere tinga continuïtat i es consolide en una segona
edició, tot i que aquestes iniciatives faran que anem
millorant l’adaptació dels arxius als reptes actuals i
als que estan per vindre. Les noves tecnologies han
començat una gran revolució que ens obliga a estar
canviant constantment i el mòn arxivístic ha de participar i servir-se d’aquesta evolució.

Lucía Campos Seguí
Sociòloga, politòloga i tresorera d’AVAPOL

L’Associació Valenciana de Politòlegs (AVAPOL) és una associació professional sense ànim de
lucre conformada per Llicenciats en Ciències Polítiques i de l’Administració i estudiants dels últims
cursos. Va nàixer a iniciativa dels estudiants de la
Universitat de València, però actualment els nostres socis provenen també
d’altres universitats, com
la Universitat Cardenal
Herrera-CEU, la Universitat Jaume I de Castelló,
la Universitat Miguel Hernández, etc. sent un dels
nostres objectius principals
apropar la Ciència Política a la ciutadania. És molt
important remarcar que no
estem esbiaixats per cap
ideologia política concreta,
és a dir: som neutrals i a
la nostra associació tenen
cabuda totes les idees polítiques, sempre que siguen
democràtiques i estiguen
expressades d’una manera argumentada, correcta i
respectuosa, fomentant-hi
el diàleg.
AVAPOL té una gran presència a les xarxes
socials i compta un bon número d’activitats anuals.
Un dels nostres events-insígnia i que es consolida
any rere any, és, sense dubte, el nostre Seminari
Política 2.0, que organitzem conjuntament amb la
Universitat de València. Es tracta d’una jornada en
format mixt, amb conferències d’experts de la Politologia pel matí i taules redones per la vesprada,
al voltant d’una temàtica concreta i actual sobre la
Ciència Política. Enguany la temàtica triada per AVAPOL ha estat l’ E-Democràcia i l’Open Government.
Les demandes ciutadanes quant a l’accés a la informació pública i la transparència institucional estan

escoltant-se amb més força que mai, i no només als
països que ara estan fent la seua particular transició democràtica (pensem a la Primavera Àrab, per
exemple), sinó també a la vella Europa o als Estats
Units.
En aquest Seminari, que va
tindre molt de seguiment presencial i també online (#politica2pto0) es van tractar temes
com l’ obligatorietat de custòdia i conservació de les dades
públiques perquè estiga a disposició de qualsevol ciutadà,
i en aquest aspecte el paper
d’arxius i biblioteques és fonamental. La principal crítica que
es feia en aquest sentit és que
ja no és suficient amb una rigorosa classificació i organització
de l’espai físic dels documents,
sinó que a més és prioritari un
canvi de format per a que les dades públiques siguen a més de
consultables, útils i utilitzables:
molts experts durant el transcurs del Seminari van coincidir
en que s’ha d’acabar amb els documents tancats en
format .pdf. En altres països els documents públics
estan en format obert, amb la qual cosa es facilita la
recerca documental, i inclús la creació d’aplicacions
específiques per a Smartphones, tablets i altres dispositius són realitats en les quals ja s’està treballant.
Ara AVAPOL està ultimant una publicació
electrònica sobre el contingut d’aquest Seminari,
que molt prompte estarà disponible. Fins que arribe
eixe moment, podeu saber més sobre l’associació i
totes les nostres activitats a la web http://avapol.es/ i
seguir-nos a les principals xarxes socials: Facebook,
LinkedIn i Twitter (@AVAPOL). Esperem que siga del
vostre interès!

ALACANT

Després de la recepció i inauguració de la
Trobada a l’Arxiu Municipal d’Alacant per la seua
arxivera Susana Llorens, Julio Reinares, vocal de
l’AAV, va passar a explicar les línies fonamentals
de treball de l’Associació: el grup de treball d’arxius
d’empresa, les VII Jornades d’Arxius Valencians que
se celebraran el proper mes d’octubre a València i la
Comissió de valoració documental per municipis.
Mercedes Guijarro ens va transmetre
l’experiència de valoració documental a l’Arxiu Gene-

ral de la Universitat d’Alacant. Com a prolegomen va
fer referència a la gran importància de la qualitat per
assolir els objectius, basada en una eina fonamental: el pla estratègic. Per tal d’aconseguir una gestió
administrativa més eficaç i configurar el patrimoni
documental de la Universitat d’Alacant s’ha establert
un procediment de valoració, dut a terme els estudis documentals així com reunions amb les diferents
unitats administratives. No ha resultat fàcil respectar
els terminis, encara que aquest és un dels objectius.
En definitiva, la valoració és una tasca que requereix
temps i esforç, però que aporta grans avantatges:
una major disponibilitat d’espai i un elevat grau de
normalització per a l’arxiu i per a les unitats administratives. Allò desitjable és aplicar la valoració a tot

tipus de documents, inclosos els electrònics, però
en la pràctica hi ha múltiples dificultats, tot i que es
treballa en això sobretot gràcies a la tasca del Grup
de treball de política de gestió de documents electrònics, creat al si de la Conferència d’Arxivers de les
Universitats Espanyoles.
Comptem amb l’experiència de difusió duta a
terme per l’arxiu municipal de Crevillent, que ens va
relatar la seva arxivera Bibiana Candela. Entre els
recursos de difusió podem destacar la pàgina web,
que permet consulta, sol·licitud de reproducció de
documents, préstec, exposicions, biblioteca-heme-

digitalitroteca, guies, arxiu digital (destaquen fons digitalit
zats accessibles en línia com els Llibres d’actes del
ple 1840-1989) , notícies, document del mes. També té especial interès la difusió a través de mitjans
de comunicació en diaris com La Verdad o Información, premsa i revistes locals, mitjans audiovisuals
(Telecrevillent), facebook (pàgina Crevillent El Meu
Poble), Arxiforum... En conclusió, la difusió ha suposat un increment de visites a l’arxiu i una resposta
plasmada en comentaris a mitjans digitals així com
felicitacions personals.
Tot seguit es van presentar les propostes formatives de la AAV per al 2014.

1944 fins la seua mort, exercí de cronista municipal.
Junt a Àngel Sánchez Gozalbo, Gaetà Huguet Breva, Joan Carbó Doménech i Salvador Guinot Vilar,
van fundar la Societat Castellonenca de Cultura.

A

D’entre la massa documental obrant a
l’exposició, cal destacar, per una part, expedients
personals, com títols acadèmics, cartes amb personatges il·lustres de l’època, blocs de notes... A més
d’una interessant col·lecció d’obres d’Horaci i de
Dante, sobre tot traduccions de la Divina Comèdia i
comentaris literaris al respecte.

continuació es va realitzar una visita a la sala de digitalització de l’Arxiu Municipal d’Alacant, on ens van
mostrar els resultats d’aquesta gran eina de difusió.
Pel que fa al material fotogràfic, aquest queda allotjat
en el núvol i es realitzen també exposicions virtuals.
Com a colofó de la Jornada, una riquíssima
coca amb tonyina i aperitius oferts pel personal de
l’Arxiu, al qual volem agrair que hagen possibilitat
aquesta trobada, aportant mitjans i sent uns magnífics amfitrions.

CASTELLÓ

La vesprada del 14 de juny va tenir lloc a
l’Arxiu General de la Universitat Jaume I de Castelló
el II Econtre d’Arxivers d’aquesta província per celebrar el Dia Internacional dels Arxius.
La benvinguda va córrer a càrrec de Lidón
París, Arxivera de la UJI, que ens va fer de guia pel
recorregut de l’exposició: Luis Revest Corzo (Arxiver,
1892-1963). Aquest cèlebre historiador valencià, en
1915 ingressà en el cos d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs, i treballà en diversos arxius i biblioteques
de Castelló com l’Arxiu d’Hisenda, l’Arxiu Municipal,
la Biblioteca pública de l’Estat o la Comissió Provincial de Monuments. En 1929 ocupà el càrrec de bibliotecari i arxiver de la ciutat de Castelló i, des de

D’altra banda, i entrant de ple en documentació més bé professional, els diferents estudis de les
Cartes Pobles de la zona, degut al seu coneixement
de les llengües clàssiques. A més la seua obra més
lloada és La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu, que va ser una contribució fonamental
per a l’acord que desembocà en la signatura de les
Normes de Castelló. La faceta més important del seu
treball la realitzà en el camp de la historiografia, on
es convertí en un especialista en el segle XVI, període sobre el qual publicà diversos estudis, entre els
que destaquen “La enseñanza en Castellón de 1374
a 1400” (1930), “Hospitales y pobres en el Castellón
de otros tiempos” (1947) i sobretot, l’edició del Libre
de Ordinacions de la Vila de Castelló de la Plana.
Estudio preliminar, edición, notas y glosario (1957).
Una vegada visitada l’exposició ens vàrem traslladar
a la Sala de Reunions, on vàrem abarcar i debatir,
d’entre altres, els següents temes:
Estat de la Comissió de Valoració Documental per als Municipis. Helena Pitarch, Arxivera
de l’Alcora i membre de la Comissió ens va parlar
de la resta d’integrants de la Comissió i de les diferents accions que tenen previst i estan prenent per
agilitzar les Taules de Valoració Documental. Lidón
París, Arxivera de la UJI ens va comentar com treballen els arxius universitaris, a nivell de la Comunitat Valenciana, i a nivell de la Conferència d’Arxivers
d’Universitats Espanyoles , el tema de la Valoració
Documental.
L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians vàrem informar al respecte de
la creació del Grup de Treball d’Arxius d’Empresa,
doncs a la vista de la situació actual, pensem que cal
obrir noves perspectives d’imatge i laborals de cara
al sector empresarial de la nostra Comunitat. Creiem

que al sector privat cal estimular a aquelles organitzacions que, podent i necessitant-nos, no acaben de
conèixer quins avantatges els podem proporcionar.
Vàrem continuar presentant la Proposta Formativa de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians per al 2014. Tot un seguit de tallers
pràctics que aglutinen temàtiques tan variades com
organització d’un arxiu, descripció normalitzada, arquitectura d’arxius, tractament de plànols, conservació de documents i difusió d’arxius.
Seguirem amb la Presentació de les VII Jornades d’Arxius Valencians: Documentació Digital i

Memòria Històrica: Caçant Fantasmes?, que es desenvoluparà els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2013
a València. Personalitats destacades com Luciana
Duranti, Lluís Esteve Casellas i Serra, Montaña Merchán Arribas, Eugenio López de Quintana Sáez, Luis
Hernández Olivera, Alejandro Delgado o Antonio Rodríguez de las Heras, ens visitaran i compartiran coneixements amb nosaltres.
Per últim, vàrem tractar i debatir el tema de la
Implantació de l’Administració Electrònica a les nostres institucions, amb la participació de Lidón París,
de l’Arxiu de la UJI i de Vicent Gil, de l’Arxiu de VilaReal.

DÉNIA

text publicat a CANFALI Marina Alta

23, 24 i 25 d’octubre de 2013 València
PROGRAMACIÓ DEFINITIVA
23 d’Octubre
Lloc: Aula Magna de la Universitat de València.
c/ La Nau 2.
16:30 Recollida de materials
17:00 Inauguració a càrrec de representants de
l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, Universitat de València (UV) i Generalitat
Valenciana.
17.30 – 18.30 h. Conferència inaugural:
LUCIANA DURANTI: Chair and Professor, Archival
Studies Master’s and PhD Programs, School of Library, Archival and Information Studies, University of
British Columbia (Canadà).

10.30 – 12 h. Taula rodona:
6 anys després de la LAECSP, quina administració
electrònica tenim?. Un diagnòstic-diàleg crític-constructiu en l’àmbit local i autonòmic.
Coordinada per LORENZO PÉREZ SARRIÓN, vocal de la Junta directiva del Col.legi de Secretaris
i Interventors de la Comunitat Valenciana, i JUAN
PABLO PEÑARRUBIA, President del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana. Amb la participació de VÍCTOR ALMONACID LAMELAS, Secretari General del l’Ajuntament
d’Alzira i ROSA GARCIA HERNÁNDEZ, Cap del
Servei d’Administració Electrònica de la Generalitat
Valenciana.
12- 12.30 Descans
12.30 – 13.30. h

Historical Documentary Memory in the Cloud: An
Oxymoron or the Inescapable Future? /La memòria
històrica documental al núvol: un oxímoron o un futur
indefugible?
18.30 – 19 h. Descans
19 – 20 h.LLUÍS ESTEVE CASELLAS, cap de la
Secció de Gestió Documental i Arxius. Administrador de seguretat de dades. Ajuntament de Girona.

MAR IBÁÑEZ MARTÍ, Gerent de l’Agència de Tecnologia i Certificació de la Generalitat Valenciana i
JOSÉ ANTONIO AMADOR, responsable de Sistemes i Desenvolupament de la ACCV: El cas de la
Comunitat Valenciana.
Bloc 2: Preservació i conservació de documents
electrònics
16 -17 h: Experiències i debat

Gestió de documents versus memòria històrica: arxivers de trinxera sota foc creuat
24 d’octubre

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA SÁENZ. Centro
de Documentación Antena 3 Televisión i president
del SEDIC.

Lloc: saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset.
Plaça del Forn de sant Nicolau, 4.

ATRESMEDIA: la memoria audiovisual al servicio de
la producción de contenidos

Bloc 1: Documents electrònics i e-administració

LOLA ALFONSO NOGUERÓN i VICTÒRIA PIÑEIRO
VALLS. Centre de Documentació RTVV.

Situación actual de la administració electrònica, per
MONTAÑA MERCHÁN. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Continguts i descripcions: preservar fins l’infinit....
Perquè? Què? Com?

17 – 17,30 h. Comunicacions lliures i debat
JUAN ÁNGEL GÓMEZ. Adarve Producciones. BERNAT MARTÍ, BORJA FUSTER, JESÚS ALONSO. Arxiu Històric de Gandia.
L’arxiu de Gandia TV: classificació, tractament i difusió.
JUAN ALONSO FERNÁNDEZ. Fundación Vicente
Ferrer.
Experiencia de puesta en valor de un archivo fotográfico institucional: el caso de la Fundación Vicente
Ferrer.

LUIS HERNÁNDEZ OLIVERA. Profesor Titular del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Salamanca.
El archivo ha muerto, larga vida al archivo: el futuro
de los Archivos Históricos.
10.30 – 11.30 h. Debat: el futur que els arxius preserven. Coordinat per ALEJANDRO DELGADO (Archivo Municipal de Cartagena) i amb la participació de
LUIS HERNÁNDEZ OLIVERA, JOAN SOLER JIMÉNEZ (Arxiu Històric de Terrassa) i ANACLET PONS
PONS (Professor titular d’Història Contemporània a
la Universitat de València).
11.30 – 12 h. Descans

17.30 -18 h. Descans
18 – 19 h. Comunicacions lliures i debat
ANABELLA BARROSO, Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.

12-12.30 h. Síntesis de les aportacions: MARIA
JOSÉ CARBONELL (AAV i Universitat de València)
12.30- 13. 30 Conferència de Clausura
Archivo, memoria y lugar

ICARO, un centro de interpretación de archivos para
conservar, gestionar y difundir los documentos del
AHEB-BEHA.

ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS. Catedràtic
a Universidad Carlos III de Madrid i director del seu
Instituto de Cultura y Tecnología.

XAVIER SERRA ESTELLÉS i MAMEN ENRÍQUEZ.
14 h. DINAR
El Servici Diocesà d’Arxius Parroquials i les fotodigitalitzacions dels fons històrics dels Arxius Parroquials de la Diòcesi de València.

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS

JUAN MANUEL BERNARDO, Asociación de la Prensa de Madrid. Archivo de la Asociación de la Prensa
de Madrid:

COL·LABOREN:

Proyecto de digitalización de expedientes de asociados.

Universitat de València.
Vice-rectorat de Cultura i igualdat
Col·legi Major Rector Peset
Servei de Política Lingüística

19 – 20 h Assemblea AAV
25 d’octubre

Generalitat Valenciana.
Direcció General de Cultura. Servei d’Arxius.

Lloc: saló d’actes del Col.legi Major Rector Peset.
Plaça del Forn de sant Nicolau, 4.

Col·legi de Secretaris i Interventors de la Comunitat
Valenciana.

Bloc 3: L’arxiu global: els arxius històrics del futur.

Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

9.30 – 10. 30 h

Ajuntaments de l’Alcora, Orpesa i Gandia.

BOE

Reial Decret 396/2013, de 7 de juny, pel qual es regula el Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial
electrònica. (BOE de 19 de juny de 2013)
DOCV
RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2013, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les
Corts, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es disposa la
publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, les Diputacions Provincials de València i Castelló, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
i Navegació de la Comunitat Valenciana, en matèria d’Administració Electrònica en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana. (DOCV de 7 de maig de 2013).
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sobre el nomenament
de membres del Consell Assessor d’Arxius. (DOCV de 27 de maig de 2013).
Ordenances sobre Administració Electrónica:
BOP Alacant
Ajuntament de Tibi. BOP de 03/05/2013
Ajuntament de Monforte del Cid. BOP de 30/05/2013
Ajuntament de Millena. BOP de 24/04/2013
Ajuntament de Gaianes. BOP de 24/04/2013
Ajuntament de Biar. BOP de 25/05/2013
Ajuntament de Benimantell. BOP de 12/06/2013
Ajuntament de Benijófar. BOP de 06/06/2013
Ajuntament de Benidoleig. BOP de 12/06/2013
Ajuntament de Beniardà. BOP de 17/05/2013
Ajuntament de Beneixama. BOP de 02/04/2013
Ajuntament d’Aspe. BOP de 10/06/2013
Ajuntament de L’Adsúbia. BOP de 03/06/2013
BOP Castelló
Ajuntament de Fuente de la Reina. BOP de 01/06/2013

BOP València
Ajuntament de Benifairó de les Valls. BOP de 02/05/2013
Diputació Provincial de València “Reglament de Desenvolupament de l’Administració Electrònica de la Diputació de Valencia”. BOP de 12/06/2013
Ajuntament de l’Albal. BOP de 17/06/2013
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