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Experiència pilot per a la preservació a llarg termini de la documental digital de l'Ajuntament - Ajuntament de Llinars
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EXPERIÈNCIA PILOT PER A LA
PRESERVACIÓ A LLARG TERMINI DE
LA DOCUMENTAL DIGITAL DE
L'AJUNTAMENT
Dijous, 9 de febrer de 2017 a les 13:01

L’Ajuntament de Llinars del Vallès i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la

Diputació de Barcelona han iniciat una prova pilot per a la conservació

a llarg termini de la documentació digital essencial de l’Ajuntament. La

prova pilot es realitza amb l’empresa noruega PIQL. Aquesta

col·laboració s’emmarca dins del Programa de Manteniment de la

Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, de la qual

l’Ajuntament de Llinars del Vallès en forma part des de l’any 2004.

La documentació i les dades digitals són fràgils tant pel que fa a la

conservació com pel que fa a la integritat i autenticitat, i per tant la

Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona ha començat a

explorar possibles solucions.

La prova, que ara s’inicia, consisteix en la preservació a través de la

gravació de les dades i els documents digitals en un suport perdurable

com és la pel·lícula fotosensible (microfilm). L’empresa PIQL,

especialitzada en la conservació de documentació a llarg termini,

assegura que la pel·lícula té una perdurabilitat de 500 anys. El sistema

de gravació permet la preservació de qualsevol tipus de dades digitals,

incloent so, audiovisual, bases de dades, etc.

Per més informació sobre la prova pilot consulteu aquí

mostra:
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