
 

 

 

 

 

FUNDACIÓN OLGA GALLEGO 

 

 

III XORNADAS “OLGA 

GALLEGO” DE ARQUIVOS 

 

 

 

 

 
Novos retos: arquivística para mañá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, 26 e 27 de outubro de 2018 
 
 



 

2 
_______________________________________________________________________________________________ 
FUNDACION OLGA GALLEGO   
fundacion@fundacionolgagallego.gal                             Tfno.: 644408913                www.fundacionolgagallego.gal 
 
 

 

 

 

Hai dous temas que están a espertar o interese e a reflexión da 

comunidade arquivística. Un é o da Administración electrónica e a 

obrigatoria implantación do Arquivo Único Electrónico en cada 

Administración pública a partir precisamente do mes de outubro 

deste ano 2018, previsto pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Outro, o dos novos modelos conceptuais de descrición arquivística 

que están a revolucionar visións e prácticas firmemente asentadas 

entre a comunidade profesional. 

A Fundación Olga Gallego quere contribuír a este debate pero 

desde unha óptica algo diferente. Así, polo que respecta ao tema da 

implantación do arquivo electrónico e as políticas de xestión de 

documentos nas administracións públicas, non queremos falar tanto 

sobre a forma en que se han formular e implantar como en volver 

repensar como imos responder os profesionais a cuestións como a 

convivencia do dixital e o papel, a posición que ocuparemos nas 

organizacións ou como evolucionarán uns sistemas de arquivos 

que, nalgúns casos, como o de Galicia, aínda se atopan en 

construción. Nese contexto, preguntámonos como  afrontar os retos 

que a custodia, o acceso e outras responsabilidades arquivísticas 

formulan no novo entorno. 

No que atinxe aos novos modelos de descrición arquivística, case 

vintecinco anos despois da primeira edición da norma ISAD (G), 

inmersos no proceso de adopción destes novos modelos, 

preguntámonos como se fará realidade a súa implantación nun 

contexto no que os programas de dixitalización masiva de fondos 

documentais xa non son unha quimera e no que a agregación e 

recolección automática de metadatos están cada día máis 

presentes. Por outra banda, conceptos como os de web semántica, 

datos abertos enlazados ou enriquecemento de rexistros 

obrígannos a repensar as estratexias e enfoques tradicionais da 

descrición arquivística. 
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Xa coñecemos as propostas, pero agora precisamos meditar non 

tanto sobre o contido das normas como sobre outras cuestións que 

nos apremen máis. Cuestións que non só atinxen directamente aos 

nosos conceptos senón tamén á nosa preparación profesional nun 

mundo dixital no que compartimos espazo e preocupacións con 

outros profesionais da información e das institucións da memoria. 

Cuestións como: temos os medios e a vontade para que estes 

modelos conceptuais sexan o futuro próximo da descrición?, 

estamos preparados para iso?, como será a adaptación?, que 

novos problemas atoparemos? 

As xornadas dedicarán un tempo para a lembranza de Pilar Gallego 

Domínguez, creadora da Fundación falecida en setembro de 2017. 

E farano incorporando ao programa un tema moi querido para ela: o 

do coleccionismo.  
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PROGRAMA  

 
Venres, 26 de outubro 

 

10-10:45 h 

Presentación 
 

Inauguración 

10:45-11 
Pausa 

11-12  
Conferencia inaugural 

Fernanda Ribeiro 
Universidade do Porto 

12-12:30  Pausa  

12:30-13:15  

Rosa Martín Rey 
Archivo Central (Hacienda) 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
 

13:15-14:00 
Joaquim Llansó Sanjuán 

Archivo General de Navarra 
14:00-16:30  Pausa 

16:30-17:15  

[Homenaxe a Pilar Gallego: Arredor do Coleccionismo] 
Félix de la Fuente Andrés 
Museo de Artes Decorativas 

 

17:15-18:00  

[Homenaxe a Pilar Gallego: Arredor do Coleccionismo] 
María Luisa Abad Suárez 

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño,  
 
 

18:00-18:15  Presentacións comerciais  
18:15-19  Comunicacións 

Sábado, 27 de outubro 

10:00-10:45  

 
Beatriz Franco Espiño 

Subdirección General de los Archivos Estatales 
 
 

10:45-11:15  
Pausa  

 

11:15-12:00  

Ramón Martín Suquía 
 Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa 

 
 

12:00-13:00  Comunicacións 
13:00-14:00 h. Mesa redonda 

14:00 Clausura 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Pedro López Gomez 

Isabel Buján Bernárdez 

Mª del Mar García Miraz 

Olimpia López Rodríguez 

Mª Dolores Pereira Oliveira 

Gabriel Quiroga Barro 
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