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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ABADA EL 04/02/2010  
 
 
ASSISTENTS 
 
Pepi Diéguez 
Júlia Fernández 
Enma Hernández  
Mar Majoral 
Lidia Arbués 
 
HORA I LLOC DE REUNIÓ  
 
La reunió té lloc a les 21:30 hores del dia 4 de febrer del 2010. 
  
ASSUMPTES TRACTATS  
 
Programes de participació de la UNESCO:  
L’Associació ha demanat una subvenció a la UNESCO en el marc dels programes de 
participació bianual d’aquest organisme. S’informa als membres de la junta de 
l’ABADA sobre la situació: 
S’ha demanat una subvenció de 16.000 dòlars per a un Projecte de digitalització. 
Aquest projecte ja s’ha presentat i segurament la resolució es coneixerà al juny. El cost 
total del projecte són 23.000 dòlars que correspon al pressupost per digitalitzar 50.000 
pàgines que s’ha demanat a l’empresa Tecnodoc. La resta de finançament es podria 
aconseguir a partir de les subvencions atorgades pel Ministeri de Cultura, contemplant-
lo en els pressupostos de les biblioteques o també demanant subvencions o ajuts a 
entitats privades. 
Es discuteix sobre la necessitat de definir uns criteris per seleccionar els llibres i 
documents per digitalitzar i de fer una llista de documents i material susceptible de ser 
digitalitzat.  
En el cas de que no s’obtingués la subvenció, es parla de la possibilitat d’ampliar 
l’informe i presentar-lo a d’altres entitats. 
 
Una segona part del projecte serà fer accessibles aquests documents, penjant-los per 
exemple, en una base de dades. 
 
Cursos i activitats: 
Es disposa d’uns 4000 euros per a l’organització d’activitats. 
S’acorda demanar pressupost pels quatre cursos més votats del bloc: 
 

o Curs de blocs per a biblioteques, arxius i centres de documentació (es pot 
estendre a museus) 

o Catalogació de fons antics 
o Gestió i preservació de recursos digitals 
o Digitalització de documents 

 
Es parla també sobre l’organització d’altres activitats com per exemple, una 
conferència. Es discuteixen diversos temes possibles com legislació específica o bé la 
signatura electrònica. També es parla de la necessitat de buscar espais per portar a 
terme aquestes activitats. 
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Associació amb col·legis o entitats estrangeres: 
Es decideix deixar aquest tema pendent per discutir i tractar en properes reunions, 
tenint en compte diversos aspectes com la possibilitat o no d’acudir a les reunions 
d’aquestes entitats i la obligatorietat de pagar quotes. 
 
Estat dels comptes: 
Actualment i a falta de comptabilitzar les últimes quotes de socis abonades i els últims 
retorns, l’associació disposa d’entre 4500 i 4600 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 


