


del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, concretament a la informació relativa a 
530.000 registres de 76 d’aquests museus. Amb 
aquestes dades a la mà, prenem consciència de 
la importància de la tasca de documentar bé les 
col·leccions, perquè és un potencial que ha d’estar 
a l’abast de la recerca i el coneixement.

Però la ciutadania realment coneix el volum 
d’informació relatiu a peces, objectes d’art i 
documents que té a la seva disposició a través 
d’internet? De quina manera podem donar més 
visibilitat a la quantitat ingent de patrimoni custodiat 
a les reserves dels museus? Podem fer que els 
usuaris sentin seu aquest patrimoni implicant-los 
en processos com ara el de la documentació? I com 
podem millorar la informació sobre les col·leccions 
que volem oferir als usuaris? 

La Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catala-
na, de la qual el Museu de la Pesca  n’és mem-
bre, organitza des de fa cinc anys unes jornades 
destinades a la formació i a l’actualització dels 
coneixements i les habilitats dels professionals dels 
museus que en formen part, i que estan obertes a 
totes aquelles persones que hi puguin estar interes-
sades. La jornada d’enguany aborda el tema de la 
Documentació de col·leccions de museus.

A Catalunya actualment hi ha més de 115 museus i 
388 col·leccions obertes al públic. Aquests museus 
custodien gairebé 900.000 objectes que constituei-
xen un gruix molt important del patrimoni moble de 
Catalunya.

Actualment els usuaris tenen accés a una part 
d’aquests fons a través de la web «Museus en línia» 



11.45 h
La normalització de continguts en la 
documentació de col·leccions patrimonials
Pep Casals i Olga Giralt, Nubilum, consultoria i ser-
veis documentals

12.30 h
Iniciatives de treball col·laboratiu en l’àmbit 
de la documentació patrimonial
Montserrat Prats, estudiant de doctorat, VU University 
Amsterdam

13.15 h
Donar visibilitat al patrimoni cultural a través 
de les xarxes. El projecte del «Museu virtual 
de Catalunya»
Xavier Roigé, professor titular d’Antropologia Social. 
Director del Màster en Patrimoni Mundial i estratè-
gies de desenvolupament, Universitat de Barcelona

EXPERIÈNCIA
 
14 h
Treball en xarxa: l’experiència del grup de 
treball sobre fotografia a museus i arxius
Sílvia Dahl, conservadora de l’arxiu fotogràfic, 
Museu Marítim de Barcelona
Laia Foix, coordinadora del departament de docu-
mentació i investigació, Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya 

14.30 h
Torn de preguntes

15 h
Desplaçament a l’Espai del Peix
Dinar de treball: degustació de plats mariners
Aquest moment de la jornada es planteja com un es-
pai de trobada i debat per a professionals de museus, 
documentalistes, conservadors i gestors de patrimoni 
cultural a l’entorn de la documentació de col·leccions 
i de la seva difusió, en el qual amb la presència 
d’un moderador s’abordaran els temes tractats a les 
ponències i es donarà l’oportunitat de fer les pregun-
tes que els participants considerin oportunes. 

17 h
Conclusions

9 h
Acreditacions

9.15 h
Inauguració
Roger Marcet, director general, Museu Marítim 
de Barcelona
Miquel Martí, director, Museu de la Pesca
Lluís Puig, alcalde, Ajuntament de Palamós
Joan Pluma, director general, Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni. Generalitat de Catalunya

9.30 h
Objectius per als museus i per al patrimoni 
moble de Catalunya 
Joan Pluma, director general, Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni. Generalitat de Catalunya

10 h
Documentació de col·leccions: reptes i estat 
de la qüestió
Àngels Soler, conservadora, Museu de Mataró

10.30 h
Pausa cafè

REPTES PER A LA DOCUMENTACIÓ 
DE COL·LECCIONS DE MUSEUS DE 
CATALUNYA PER AL SEGLE XXI 

11 h
Projectes del Servei de Suport Tècnic i Inventari 
per a l’estandardització de la documentació de 
col·leccions de museus
Anna Busom, cap del Servei de Suport Tècnic i 
Inventari. Departament de Cultura. Generalitat de 
Catalunya

PROGRAMA



LLOC 
Jornada: Capella del Carme. 
Carrer Mossèn Miquel Costa, 25. Palamós

Degustació: Espai del Peix. Moll pesquer, s/n. 
Palamós (Preu de la degustació: 15 €)

 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
www.mmb.cat

 
Jornada gratuïta adreçada a professionals 
i estudiants del patrimoni cultural

Places limitades


