
Projecte MOLÈCULA, una solució per a la gestió integral de l'arxiu adreçada a associacions, entitats, 

organitzacions i administracions.  

A càrrec de Remei Perpinyà Morera, Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 

 

Resum: 

El projecte MOLÈCULA es un servei de gestió de l'arxiu adreçat especialment a associacions, entitats, 

organitzacions i administracions que facilita la descripció, la preservació i l'accés als seus fons 

documentals. És impulsat per l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i l’empresa Servicio Móvil. 

La fortalesa del projecte es basa en diferents factors, però singularment en l'estreta col·laboració 

entre empresa i universitat d'una banda, i especialment en l'oferta d'una sèrie de serveis que es 

poden utilitzar de manera integrada o bé de manera seqüencial i acumulativa. En tots els casos 

preval la idea d'oferir un servei professional, econòmic, estandarditzat i escalable. 

La base del servei és l'adaptació i desenvolupament del programa de programari lliure AtoM (Acces 

to Memory), desenvolupat inicialment pel Consell Internacional d'Arxius i utilitzat en l'actualitat per 

un nombre rellevant d'arxius de tot el món. L’adaptació que n’ha fet Molècula incorpora : l’estàndard 

de descripció arxivística de Catalunya (NODAC), la gestió del préstec, la gestió dels usuaris i de les 

consultes i la gestió dels proveïdors i dels ingressos de documentació. 

MOLÈCULA és un servei que s'estructura sobre tres punts bàsics: 

• Els serveis informàtics que permeten als responsables dels arxius alliberar-se de les preocupacions 

associades a la instal·lació i allotjament de programes per a la gestió arxivística en servidors 

informàtics, del manteniment i actualització d'aquests programes, del control de còpies de 

seguretat... disposant, a més, d'un servei de suport i consultoria per atendre les necessitats 

específiques de cada centre d'arxiu. 

• Un servei de formació i consultoria tant en relació amb el maneig dels programes informàtics, com 

amb la formació específica en el camp de la gestió documental i l'arxivística, amb la garantia d'un 

centre universitari especialitzat com l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

• La disponibilitat d'ús del programa AtoM, adaptat a les necessitats de cada centre d'arxiu, al qual 

s'incorporen desenvolupaments específics per ampliar les seves funcions en relació a la gestió de 

l'arxiu, més enllà dels aspectes purament arxivístics. En concret, MOLÈCULA ofereix opcions de 

descripció arxivística adaptades a desenvolupaments específics de les normes ISAD(G) en diferents 

països i territoris; incorpora un mòdul de gestió de préstecs i desenvoluparà posteriorment mòduls 

adequats per a la gestió de consultes i d'usuaris. 

 


