
La revolució de les dades és una realitat impa-
rable en les nostres vides. Generem dades cons-
tantment, que poden rebre o no algun tipus de 
tractament amb objectius i interessos diversos. 

Des de les administracions públiques, en l’actual 
paradigma digital, gestionem unes quantitats in-
gents d’informació, dades i documents i, des dels 
seus arxius, administrem les eines de gestió docu-
mental per garantir-ne l’accés, la reutilització, la 
conservació, la comunicació i la privadesa.

Les administracions incorporem la cultura de les 
dades per prendre decisions amb eines que en 
permetin la governança, per complir principis com 
la transparència i la consecució plena dels drets 
de la ciutadania.

Divuit anys després del primer Laboratori d’Ar-
xius Municipals, en aquesta desena edició volem 
tractar el boom tecnològic actual multigenerador 
d’informació i de dades en un món globalitzat. 

En definitiva, com en els laboratoris que ens han 

precedit, us convidem a compartir, intercanviar i 
debatre coneixements i experiències al voltant de 
la revolució de les dades i els arxius en un context 
de canvi cultural i social en ple segle XXI.

Inscripcions a

www.arxivers.com

Lloc de celebració: 
Auditori. CaixaForum Barcelona

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 8
Barcelona

Activitat gratuïta

Organitza: Hi col·labora:

Patrocinat per:



12.30-13.30 h
Experiències d’arxius. Moderador: Alan Capellades (Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental)

12.30-12.40 h  
Anàlisi i reconeixement de documents amb tècniques de 
visió per computador, Alícia Fornés (Universitat Autònoma 
de Barcelona)

12.40-12.50 h 
Visita virtual a un arxiu comarcal, Enric Cobo (Generalitat 
de Catalunya)

12.50-13.00 h 
Barcelona ciutat de pau. Memorial de la Rambla, Núria 
Postico i Adela Martínez (Arxiu Municipal de Barcelona) 

13.00-13.10 h 
Afegir valor als documents cartogràfics antics amb la 
georeferenciació, Rafael Roset (Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya)

13.10-13.20 h 
La caixa d’eines de gestió documental per a l’e-
administració dels ajuntaments, Jaume Zamora (Diputació 
de Barcelona)

13.20-13.30 h 
Els sistemes que volem, Marta Munuera (Arxiu Municipal de 
Terrassa)

13.30-14.00 h
Debat

14.00-15.30 h
Pausa

Programa

8.30-9.15 h
Recollida de la documentació

9.15-9.45 h
Presentació de la jornada a càrrec dels 
representants de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya

9.45-10.30 h
Ponència: Els arxius a l’era del Big Data i la 
Intel·ligència artificial. Ponent: Xavier Marcet (Lead 
To Change)

10.30-11.15 h
Diàleg compartit: Sobirania de dades: realitat o 
bones intencions a les administracions públiques?
Moderadora: Remei Perpinyà (Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents - UAB)
Participants: Màrius Boada (Oficina Municipal de 
Dades de l’Ajuntament de Barcelona) i Vicenç Ruiz 
(Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya)

11.15-11.45 h
Pausa-cafè

11.45-12.00 h
Presentació de Berger-Levrault. Óscar Ruiz, Gerent 
de comptes de Catalunya i Balears de Berger-Levrault 

12.00-12.30 h  Cuéntalo. Preservació de la informació 
a les xarxes socials, Karma Peiró (periodista) i Aniol 
Maria (arxiver)

15.30-16.15 h
Diàleg compartit: Big Data. Reptes i oportunitats 
per a la transparència
Moderador: Lluís Cermeno (Generalitat de 
Catalunya)
Participants: Nagore de los Ríos (Data Driven 
Communication) i Michael Donaldson (Ajuntament 
de Gavà)

16.15-18.00 h
Taula rodona: Cultura de dades públiques: accés 
versus privacitat
Moderador: Joan Soler (Associació d’Arxivers - 
Gestors de Documents de Catalunya)
Participants: Roger Cots (Ajuntament de Gavà), 
Xavier Duran (químic i periodista científic a TV3), 
Míriam Hatibi (Sibilare), Marc Garriga (DesideDatum) 
i Sergio Salgado (Xnet)  

18.00-18.15 h
Cloenda
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