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Els museus i les institucions culturals es plantegen,
cada cop més, com han d’organitzar els documents
que produeixen i gestionen. Algunes de les necessitats
de l’organització dels arxius i els documents giren a
l’entorn de la millora del funcionament dels fluxos
d’informació i documents, com també de les tramitacions administratives que es desenvolupen internament a les mateixes organitzacions. Però la funció
dels arxius en el si de les institucions culturals també
inclou l’objectiu d’organitzar, preservar i difondre els
fons arxivístics i els documents que s’hi conserven.
La V Jornada de museus, gestió documental i arxiu
presenta aquesta doble vessant de l’activitat i la gestió dels arxius als museus: la cultural, que preveu la
integració de la funció d’arxiu en el tractament, ús i
difusió dels documents, i l’administrativa, que aporta
una visió sobre l’organització dels documents des del
moment de crear-los.

9.00 h

Acreditacions

9.30 h

Presentació de la Jornada
Roger Marcet, director general de l’MMB.

9.45 h	Conferència inaugural. El museu com a
recurs: el lloc de l’arxiu
	Laurence Rassel, directora de la Fundació
Antoni Tàpies.
10.45 h	Incògnites, reptes i proporció àuria del futur
dels arxius
	Lluís-Esteve Casellas, cap de secció de Gestió
Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.
11.30 h Pausa-cafè
12.00 h	L’aplicatiu de gestió d’expedients del Museu
de les Terres de l’Ebre: una eina per a la
producció i l’accés a la informació
	Àlex Farnós, director-gerent del Museu de les
Terres de l’Ebre, i Pere Luque, responsable de
Difusió del Museu de les Terres de l’Ebre.
12.45 h Els arxius de la cultura: realitats i futurs
Taula de diàlegs
	Laurence Rassel, Lluís-Esteve Casellas, Àlex
Farnós, Pilar Blesa i Núria Solé Bardalet.
	Modera: Joan Soler, president de l’Associació
d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya.
13.45 h Descans

16.00 h La irrupció de la gestió electrònica
	Pilar Blesa, cap de Gestió Documental i Arxiu
del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
16.45 h	Arts combinatòries i la difusió dels arxius
històrics
	Núria Solé Bardalet, arxivera de la Fundació
Antoni Tàpies.
17.30 h Cloenda

Lloc: Sala d’actes del Museu Marítim de Barcelona.
Av. de les Drassanes, s/n. 08001 Barcelona.
Preu: 30€ (IVA inclòs)
	25% de descompte per a estudiants i membres de
l’Associació d’Amics del Museu Marítim de Barcelona.
Les places són limitades.
	Un cop realitzat el pagament, no es retornarà
l’import llevat que es comuniqui la baixa amb un
mínim de 7 dies d’antelació.
Inscripcions a la web de l’MMB: www.mmb.cat
Organitza:

