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La gestió de les dades, el big data o les dades obertes estan
revolucionant la manera en com accedim a serveis i continguts
que s’ofereixen des del món de la cultura. Les col·leccions es
presenten més que mai associades a les seves dades d’identificació,
de context de creació o hipervinculades, per exemple. Informació
que abans estava disponible en format document avui dia s’hostatja
en bases de dades que permeten la seva explotació automatitzada i
la vinculació amb documents.
Els documents d’arxiu s’analitzen, es descriuen i es presenten
associats a tot el seu context d’informació. En la 7a Jornada de
museus, gestió documental i arxiu analitzarem com les noves formes
de tractament de les dades afecten la gestió, la difusió
i la conservació de la informació en les institucions culturals.

@arxiummb
@MuseuMaritim
#7jarxius

PROGRAMA

8.45 - 9.15 h
Acreditacions
9.15 - 9.30 h
Presentació
Roger Marcet, director general de l’MMB
Pilar Cuerva, arxivera coordinadora del projecte
Gestió de la Informació al Museu (GIM) del Museu
Marítim de Barcelona
Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya
9.30 - 10.15 h
La memoria de los datos: Big Data, Machine
Learning y IA en las organizaciones e industria
culturales
Jose Luis de Vicente. Investigador cultural, comissari de Sónar +D, Sónar Festival i “Després de la Fi
del Món” (CCCB, Barcelona)
10.15 - 11 h
El Prado digital: documento, dato y relato
Javier Pantoja Ferrari, cap d’Área de Desarrollo
Digital del Museo Nacional del Prado

12.15 - 13 h
Fer accessible la informació científica: el
projecte Bioexplora del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona
Francesc Uribe, conservador d’invertebrats no
artròpodes; Jordi Agulló, gestió científica i Eulàlia
Garcia Franquesa, cap de Col·leccions del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona.
13 - 13.10 h. Descans
13.10 - 13.55 h
La reutilització de dades en l’àmbit
de la cultura: llums, ombres i reptes
Magda Lorente Martinez, cap de la Secció
d’Assistència en Sistemes d’Informació Local
de la Diputació de Barcelona
13.55 - 14.40 h
Dades de qualitat. De l’autenticitat digital
a les fake news
Joan Soler Jiménez, president de l’Associació
d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya
i director de l’Arxiu Històric de Terrassa

11 - 11.30 h. Cafè
11.30 - 12.15 h
La transformació digital del Museu Marítim a
través de les dades
Pilar Cuerva Castillo, arxivera coordinadora de la
Gestió de la Informació al Museu (GIM) del Museu
Marítim de Barcelona

14.40 - 15 h
Torn de preguntes i cloenda

LLOC: auditori de l’MMB. Drassanes Reials
Av. Drassanes, s/n. 08001 Barcelona
PREU: 45 € (IVA inclòs)
Descompte del 25% prèvia acreditació:
Associació d’Arxivers - Gestors de Documents
de Catalunya.
Les places són limitades. Un cop efectuat el
pagament, no es retornarà l’import llevat que es
comuniqui amb un mínim de 7 dies d’antelació.

Inscripcions a la web del Museu:
www.mmb.cat

Col·labora:

