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II Jornada Tècnica
la Gestió documental
i l’Arxiu als Museus
De la creació a la consulta dels documents:
els drets de propietat intel·lectual i el dret
d’accés

La II Jornada Tècnica sobre la Gestió Documental i els Arxius al
Museus, organitzada pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona es centra temàticament en dos aspectes que
cal tenir en compte a l’hora de gestionar els documents generats
i/o rebuts pels museus, particularment, i per les institucions culturals de forma general: els drets de propietat intel·lectual i el dret
d’accés en relació als documents.

Programa

12.15 - 13
Els museus i la producció de documents amb drets
d’autor: la gestió en el Museu Marítim de Barcelona,
Gemma Castella i Salat, assessora jurídica del Museu
Marítim de Barcelona.
Moderadora: Sra. Mònica Gutiérrez i Pérez
Taula rodona: Els drets, els autors i els documents
David Iglesias i Franch, tècnic d’Arxius del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge; Montserrat Cervera i
Vidal, arxivera del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya;
Jesús Navarro i Guitart, director del Museu d’Art Jaume
Morera; Antoni Dalmau i Ribalta, escriptor.
Moderador: Sr. Xavier Tarraubella i Mirabet
13.45 - 14.15
Debat
14.15 - 16
Pausa dinar
16 - 16,45
L’accés i avaluació dels documents a Catalunya: la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, per
Lluís Cermeno i Martorell, secretari de la CNAATD

Acreditacions

16.45 - 17.30

Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Roger Marcet i Barbé,
director general del Museu Marítim de Barcelona; Carme Clusellas i Pagès, presidenta de l’Associació de Museòlegs de
Catalunya; Joan Antoni Jiménez i Castillo, president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
10 - 11
Conferència inaugural
El sistema de gestió documental en els museus: una eina al
servei de l’administració i els usuaris, per Ramon Alberch i
Fugueras, subdirector general d’Arxius i Gestió Documental
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya.

Ponències
11 – 11.45
Règim jurídic de l’autoria i la titularitat de la documentació en el context museístic: qüestions rellevants, per Joan
Guasch i Marimon, lletrat de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.

Drets dels usuaris dels museus: accés a la informació,
tractament de les seves dades, dret a la pròpia imatge, per Josep Matas i Balaguer, advocat especialista en
dret de la informació i de les noves tecnologies.
Moderadora: Sra. Pilar Cuerva i Castillo
17.30 - 18,15
El dret d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, per Ignasi Alamillo i Domigo, director de l’Àrea
d’Assessorament i Recerca de CATCert - Agència Catalana de Certiﬁcació.
18.15 - 18.45
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom *....................... Cognoms *.......................................
Adreça* .............................................................................
Codi postal * ........................ Població* ............................
Província * ............................ ............................................
Telèfon* ................................ /Fax .....................................
Adreça electrònica* ........................................................
Professió .............................Institució ..............................
*Dades d’introducció obligatòria

FORMES D’INSCRIPCIÓ
Enviar butlleta d’inscripció utilitzant un dels sistemes següents:
Correu ordinari:
II Jornada Tècnica la Gestió Documental i l’Arxiu als Museus
Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona
Av. de les Drassanes, s/n
08001 Barcelona
a/e: cursos.mmaritim@diba.cat
Fax: 933 187 876
Data:

d

de 2008

Signatura

Debat
Moderadora: Sra. Fina Solà i Gasset
18.45

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA - PLACES LIMITADES

Acte de cloenda a càrrec del Sr. Josep Manuel Rueda i Torres,
cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

SÍ, vull rebre informació sobre les activitats culturals del Consorci de les

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA – PLACES LIMITADES

D’acord amb la Llei Orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les seves dades s’inclouran als ﬁtxers automatitzats del Consorci de
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona amb la ﬁnalitat de gestionar la seva
inscripció i, en cas que empleneu la casella, seran incloses al ﬁtxer Activitats Culturals i
Educatives. Podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectiﬁcació o oposició per escrit,
per correu electrònic m.maritim@diba.cat, o fax 933187876 adreçat al Registre General del
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

11.45 - 12.15
pausa-cafè

De la creació a la consulta dels documents:
els drets de propietat intel·lectual i el dret d’accés

13 - 13.45

9 - 9.30
9.30 - 10

II Jornada Tècnica la Gestió Documental i l’Arxiu
als Museus

Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

