
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El patrimoni documental. La seva gestió 
en arxius i en biblioteques 

 
 

 

 

 

 

29 i 30 de juny de 2018 

Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis. Can Victori, Camí des Castell, 28 - Maó 
 

 
 

Coordinació: 
Miren Lara Astiz, Biblioteca Central Capuchinos de España 
Ester Cladera Preto, Arxiu d’Imatge i So de Menorca - CIM 

 
Professorat: 

Miren Lara Astiz, Biblioteca Central Capuchinos de España 
Ester Cladera Preto, Arxiu d'Imatge i So de Menorca-CIM 

Javier Docampo Capilla, Director del Departamento de Manuscritos, Incunables y 
Raros de la Biblioteca Nacional 

Carme Coll Font, Arxiu Regne de Mallorca 
Pau Salort Salort, Arxiu d'Imatge i So de Menorca-CIM 

Marc Pallicer Benejam, Arxiu Diocesà de Menorca 



 

 

Objectius:  

Entendre la importància del paper de les biblioteques i arxius dins la gestió del patrimoni 
documental. 

Conèixer els conceptes bàsics de la conservació del patrimoni documental. 

Aprendre a treballar per a l’usuari, investigador i públic en general. 

Que l'usuari, investigador i públic en general coneguin els recursos amb els que compte en 
els centres documentals per a les seves consultes. 

Considerar la importància del patrimoni documental per comprendre la història local. 

Comprendre la importància de la bona difusió del patrimoni documental. 

Facilitar la creació de nous projectes a partir de les experiències i coneixements d’altres 
entitats. 

 

Descripció:  

El present curs té la intenció de mostrar la importància de la gestió del patrimoni documental 
i de la necessitat de la seva gestió. Determinar la importància dels arxius i biblioteques com 
a ens per aquesta gestió i bona conservació per a garantir l'accés a la informació i afavorir la 
societat de la cultura i informació. 

A partir de les experiències de diferents arxius i biblioteques aprendre i agafar idees per 
millorar la gestió del patrimoni documental. 

En definitiva, una trobada per posar en comú experiències i enriquir-se de les aportacions 
dels demés i que l'usuari dels arxius i biblioteques tenguin l'oportunitat de conèixer el 
funcionament d'aquests serveis. 

 

Persones a qui s’adreça el curs: 

Aquest curs va dirigit a professionals relacionats d’una manera o d’una altra amb el patrimoni 
documental. Investigadors i usuaris que vulguin conèixer el funcionament dels arxius i 
biblioteques perquè puguin saber els recursos de què disposen. 
 
 
 
 

Programa: 

Divendres, 29 de juny: 

16:00 h - 16:30 h. Recepció de participants i acte de benvinguda. 

16:30 h - 18:00 h. La gestión del patrimonio documental en la Biblioteca Nacional de 
España. Javier Docampo Capillla. 

18:00 h - 18:30 h. Descans-Cafè. 

18:30 h - 20:30 h. El patrimoni documental eclesiàstic. El cas de la Biblioteca Central 
dels Caputxins d'Espanya i Arxiu Històric Provincial de Caputxins de Pamplona. 
Miren Lara Astiz. 

 

Dissabte, 30 de juny: 

09:00 h - 10:30 h. L'Arxiu del Regne de Mallorca. Carme Coll Font. 

10:30 h - 11:00 h. Descans-Cafè. 

11:00 h - 12:30 h. L'arxiu diocesà de Menorca i la gestió del patrimoni documental 
eclesiàstic. Marc Pallicer Benejam. 

12:30 h - 14:30 h. El patrimoni gràfic. El cas de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Pau 
Salort i Ester Cladera Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació i inscripció: 

www.uimir.cime.es, uimir@cime.es, tel. 971351500 

Preu de la inscripció: 30 euros 

http://www.uimir.cime.es/
mailto:uimir@cime.es

