Fotografies al meu ordinador, com m’organitzo?

Fotografies i àlbums familiars: com protegir-los?

Vídeos i pel·lícules: què he de fer?

Les meves fotografies familiars: com digitalitzarles?

Seguretat informàtica: ho faig bé?

La meva intimitat i la tecnologia: què em cal
saber?

Documents imprescindibles: la meva vida en
documents

Documents antics: com els he de protegir?

L’arxiu personal i familiar: per on començo?

Assenyaleu horaris i àmbits preferits

16:30 17:00

Lluís-Esteve Casellas i Serra, arxiver

9. Fotografies al meu ordinador, com m’organitzo?

17:00 17:30

17:30 18:00

18:00 18:30

18:30 19:00

19:00 19:30

20:00 h Cloenda de la jornada a càrrec de Joan
Boadas i Raset

19:30 h Conferència: De la carta al correu electrònic:
arxius personals al segle XXI?

18:00 a 18:20 h El document convidat: presentació de
documents singulars

17:00 a 17:20 h El document convidat: presentació de
documents singulars

8. Fotografies i àlbums familiars: com protegir-los?

7. Vídeos i pel·lícules: què he de fer?

6. Les meves fotografies familiars: com digitalitzar-les?

5. Seguretat informàtica: ho faig bé?

4. La meva intimitat i la tecnologia: què em cal saber?

3. Imprescindibles: la meva vida en documents

18:30 h Visita guiada a càrrec de Joan Boadas, director
del servei

16:30 a 19:15 h Atenció personalitzada sobre els fons
documentals del servei

1. L’arxiu personal i familiar: per on començo?
2. Documents antics: com els he de protegir?

Serveis paral·lels

Programa d’assessoraments

L’accés i la participació són lliures i gratuïtes, però cal inscripció prèvia, amb indicació dels àmbits d’interès i la
franja horària preferida per a poder atendre millor totes les persones participants.

Per aquest objectiu, el personal tècnic municipal es posa a disposició de qualsevol persona interessada i ofereix el seu
assessorament personalitzat per a resoldre qualsevol dubte sobre tractament i preservació de documents.
Paral·lelament també s’oferiran una visita guiada al centre i breus presentacions de documents singulars de l’Arxiu
Municipal i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.

En commemoració del Dia Internacional dels Arxius l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge (CRDI), de l’Ajuntament de Girona, organitzen una jornada oberta a la ciutadania sobre la
preservació dels documents personals i familiars, ja siguin antics o moderns, en paper o digitals, escrits o
fotografies, pel·lícules i vídeos.

7 de juny - DIA 2013: Dia Internacional dels Arxius
Posa el DIA a la teva agenda!

QUÈ ES RECORDARÀ DE NOSALTRES?
Com preservar documents personals i familiars al segle XXI

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Nom: .............................................................
Adreça: ..........................................................
Població: ........................................................
Telèfon: .........................................................
Correu electrònic: ...........................................
Assistiré a la visita guiada: Sí ... No ...
Nombre de persones acompanyants: ........

Dades personals

Com preservar documents
personals i familiars al segle XXI

QUÈ ES RECORDARÀ DE NOSALTRES?

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

DL: GI.726-2013

O bé trucar al 972 22 15 45

Remetre a arxiumunicipal@ajgirona.cat

Arxiu Municipal de Girona
Placeta Institut vell, 1. Girona

Divendres 7 de juny - 16:30 h a 20:00 h

Dades a retenir

Dia Internacional dels Arxius

