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As exposicións virtuais do Arquivo do Reino de Galicia. 
Descricións cara a unha difusión socializadora
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Resumo

A implantación da administración electrónica na Xunta de Galicia forneceu os arquivos inseridos 
no seu sistema dunha nova ferramenta para a difusión do patrimonio documental histórico. Esta 
actualización tecnolóxica, xunto a factores doutra índole, animou o equipo do Arquivo do Reino de 
Galicia a ensaiar un conxunto de exposicións virtuais que desen visibilidade aos seus fondos. As 
exposicións, xeradas como un produto á parte pero vinculadas ao punto de acceso web, funcionan 
como unha presentación amigable e procuran ser comprensibles para calquera persoa usuaria. A 
experiencia da súa elaboración e o contacto cos usuarios na sala de consulta convencéronnos da 
necesidade de simplificar a visualización dos contidos descritivos na comunicación arquivística. Así 
mesmo, fannos coincidir con propostas do equipo da CNEDA, como a posibilidade de articular a 
información descritiva dun xeito relativamente independente da normativa, ou a dunha descrición 
orientada á difusión e á creación de produtos dinámicos. Nesta comunicación pretendemos amosar 
dun xeito práctico a metodoloxía desenvolvida para deseñar as exposicións, así como algunhas 
suxestións en torno á confluencia entre descrición e difusión.

Palabras clave

Arquivo do Reino de Galicia, descrición arquivística, difusión arquivística, exposicións virtuais, 
patrimonio documental



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 249

Abstract

The implementation of the e-administration in the Xunta of Galicia has provided its archives with a 
new tool for the historic documentary heritage. This technological update, along with reasons of a 
different kind, has encouraged the Arquivo do Reino de Galicia to try out a set of digital exhibitions 
giving visibility to its fonds. The exhibitions -created separately but linked to the web access point- 
work like a friendly presentation and mean to be understandable to any user. Because of its making 
and the everyday meeting with users, we have realised the convenience of simplfying the description 
content display in the archival communication. They also make us agree with some CNEDA team 
proposals, such as the possibility of a descriptive information articulated in a relatively loose way 
regarding to the ISAD(G) rule, or that of a dissemination oriented description. This paper intends to 
show, in a practical way, the methodology developed by the Arquivo do Reino de Galicia to design 
its digital exhibitions and some suggestions about the convergence between archival description 
and archival dissemination.

Key words

Arquivo do Reino de Galicia, archival description, archival dissemination, digital exhibitions, historic 
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INTRODUCIÓN

As III Xornadas Olga Gallego de Arquivos, celebradas baixo o lema “Novos retos: Arquivística para 
mañá”, pretenden acoller relatos de experiencias ilustrativas de como a comunidade arquivística 
está a afrontar a tarefa descritiva, nun ámbito en transformación tanto pola evolución a un modelo 
normativo conceptual, como pola presión tecnolóxica e a competencia informativa con outras 
institucións culturais.

O Arquivo do Reino de Galicia (ARG) tenta adaptarse ao novo ecosistema dixital desde o seu 
compromiso coa idea de servizo como unha das funcións clásicas da arquivística. Xa que logo, ten 
deseñado unha serie de presentacións virtuais para achegar os seus fondos ao maior número de 
persoas posible. Neste proceso, observamos que a descrición pode adaptarse para acadar unha 
difusión comprensible para todo tipo de públicos, ou difusión socializadora.

Nesta comunicación comentaremos sinteticamente o modelo tecnolóxico que enmarca o noso 
traballo arquivístico; en segundo lugar introduciremos a orixe das exposicións virtuais do ARG, a súa 
metodoloxía e contidos, para finalizar examinando algúns problemas que atopamos na descrición 
á hora de elaborar produtos de difusión virtual.
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O MODELO TECNOLÓXICO: O ARQUIVO ELECTRÓNICO DE PATRIMONIO E GALICIANA. 
ARQUIVO DIXITAL DE GALICIA

A Xunta de Galicia adiantouse á creación dun arquivo electrónico único, tal e como establece a Lei 
39/2015 do procedemento administrativo común.

En 2014-2015 a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) desenvolveu un proxecto 
denominado ARPAD, co-financiado con fondos FEDER, que tiña como socios transnacionais unha 
rede de concellos do norte de Portugal1. Un dos seus eixes foi a difusión do patrimonio documental 
conxunto da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Emprendeuse así un programa de dixitalizacións 
de máis de 275 000 imaxes de documentos procedentes dos arquivos do Reino de Galicia, Histórico 
Provincial de Ourense e do Concello de Tui.

Outro eixe principal foi a xeración do Arquivo Dixital Integrado de Galicia, a infraestrutura 
tecnolóxica que dá unidade a todo o deseño da administración electrónica galega, que iniciou a 
súa andaina en 2016. Articúlase en dúas áreas diferenciadas: Arquivo Electrónico Administrativo 
e Arquivo Electrónico Patrimonial (AEP).

O AEP recolle as descricións e imaxes dixitais de todos os documentos de conservación permanente. 
Ten unha estrutura complexa organizada en tres subsistemas: 1) O sistema de difusión e recolección, 
referido a calquera obxecto de patrimonio cultural dixital (documental, bibliográfico ou museístico); 2) 
O sistema de xestión de descricións arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables, 
cuxo alcance é especificamente o patrimonio documental; 3) O sistema de preservación, que adopta 
a forma dun repositorio OAIS.

O sistema de xestión de descricións e obxectos dixitais ocúpase da rede dos arquivos históricos 
de Galicia, xestionada ao redor dun sistema común que permite a descrición normalizada de 
documentos arquivísticos (tanto tradicionais como dixitalizados), o mantemento compartido de 
cadros de clasificación e ficheiros de autoridade e a creación e difusión de coleccións dixitais. A súa 
configuración é a dunha única base de datos para o conxunto dos arquivos con dúas interfaces 
web: de catalogación, para descricións e autoridades, e de consulta.

A interface de consulta, denominada Galiciana. Arquivo Dixital, funciona como un OPAC web de 
busca e recuperación de documentos, ben en todos os arquivos do sistema, ben nunha selección 
destes. Cada arquivo dispón dun micrositio específico coa súa propia interface de consulta e 
presentación e ademáis existe a posibilidade de crear micrositios temáticos.

En resumo, Galiciana é un punto unificado de consulta para a rede dos arquivos histórico provinciais 
e, por conseguinte, unha ferramenta fundamental para a visibilidade dos fondos documentais.

1.  A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima
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O PUNTO DE PARTIDA: OS RECURSOS DISPOÑIBLES

Nun principio pensabamos utilizar a nova  ferramenta directamente pero axiña o descartamos 
porque os micrositios temáticos son restritivos e non permiten usar documentos de varios fondos. 
Cumpría pois procurar novas formas de difusión.

Fixemos unha rápida análise da nosa situación para ver en que punto nos atopabamos. Vimos 
que a actualización tecnolóxica chegaba paradoxalmente nun momento de escaseza de recursos 
orzamentarios para actividades de difusión, de xeito que asumimos que habería que buscar fórmulas 
alternativas de baixo custo para difundir os fondos do arquivo.

Fronte á carencia orzamentaria, contabamos con varios recursos ao noso favor:

1. Motivación para experimentar novos formatos no eido da difusión.

2. Un gran equipo de profesionais que achegaron moito tempo de traballo e  apoio 
en diversas áreas: reprografía e dixitalización; laboratorio de conservación e 
restauración; asesoramento e revisións lingüísticas; experiencia en exposicións 
e comunicación nas redes; selección documental e apoio técnico a cargo das 
axudantes e facultativas de arquivo.

3. Unha técnica de arquivos con formación en deseño gráfico.

4. Ferramentas web específicas do arquivo (Facebook, páxina institucional do portal 
de arquivos de Galicia, micrositio do ARG en Galiciana).

Con estes elementos decidímonos a elaborar unha presentación para celebrar o Día da Muller no 2017.

Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1944
[Día Internacional da Muller, 8 marzo 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/dia_muller_2017_02.pdf

Figura 1: Portada da exposición virtual 
Conflitividade  laboral feminina na 
provincia da Coruña. 1938-1944. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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A primeira das exposicións realizadas concibiuse como una mostra documental para a posta en 
valor dun único fondo, o da Maxistratura de Traballo da Coruña. Trátase dun fondo pouco estudado 
pero que reflicte a problemática laboral das mulleres nos duros anos sobre á Guerra Civil.

A presentación exhibía os documentos seleccionados case completos, precedidos por unha ficha 
con datos obrigatorios da ISAD(G) (signatura, fondo e data), amais doutros non obrigatorios (persoa 
demandante e demandada, asunto e sentenza).

Esta primeira experiencia resultou ser excesivamente extensa (99 diapositivas). Decatámonos de 
que a sobrecarga textual se daba porque os documentos funcionaban como testemuñas e non 
como representacións2. Esa sobrecarga dificultaba a comprensión do tema.

Pero ao mesmo tempo foi a inspiración para as novas presentacións:

Máis lixeiras, con menos diapositivas.

Cun equilibrio entre o textual e o gráfico.

Cun relato expositivo que elabora o tema central e integra os documentos, que 
agora funcionan como representacións do discurso.

O deseño compón un escenario atractivo, que invita á exploración e ao 
descubrimento dos fondos do arquivo.

A incorporación do vínculo con Galiciana foi a clave que permitiu liberar as presentacións de 
densidade documental. A partir dese momento deuse unha evolución cara a unha maior simplicidade 
e interactividade. Deterémonos en cada unha delas para ver esa evolución.

2.  Verificamos a consideración de Julio Cerdá acerca da transformación da natureza dos documentos arquivísticos nun contexto 
expositivo: “Ese es el principal obstáculo a salvar, los documentos textuales informan o testimonian pero no representan. (…) En una 
exposición, taller didáctico o publicación de difusión apenas van a ser leídos, adquieren un nuevo rol, pasan de ser testimonios a ser 
representaciones, se transforman además en signos o imágenes, se convierten en un recurso más de comunicación. Si queremos 
que sean comprendidos tendrán que ser acompañados de otros recursos, como pueden ser textos explicativos, elementos gráficos, 
objetos o cualquier otro matiz que ayude a darles vida, situando al texto en su contexto.” (CERDÁ, 2010, p.7)
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O CONXUNTO DE EXPOSICIÓNS VIRTUAIS DO ARG. A SÚA EVOLUCIÓN

Consolidamos unha programación estable dun mínimo de dúas presentacións anuais e 
desenvolvemos unha metodoloxía de traballo que exporemos no seguinte apartado.

1. Arquivos, cidadanía e interculturalismo 
[Día Internacional dos Arquivos, 9 xuño 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/diaarquivos2017.pdf   

Figura 2: Portada da exposición 
virtual Arquivos, Cidadanía 
e Interculturalismo. ARG

O Día Internacional dos Arquivos pretende propagar o papel dos arquivos na sociedade e compartir 
experiencias. O equipo do ARG plasmou a proposta do 2017 do Consello Internacional de Arquivos 
(CIA) nun conxunto de documentos de varios fondos, seguindo un fío condutor temporal que 
visualiza a interacción de distintas culturas ao longo do tempo nun mesmo espazo. Así,  o pasado 
devólvenos imaxes de nós mesmos e destas relacións que invitan á reflexión.

A pesar de empregar documentos de distintos fondos, a exposición é máis lixeira que a anterior 
(41 diapositivas). O estilo gráfico veu imposto pola proposta do CIA e derivou nunha certa rixidez 
nas composicións, que amosan un ou dous documentos por páxina cunha  información básica 
(título, fondo, data e signatura).

Por primeira vez inseriuse nas imaxes unha ligazón a Galiciana, que permitiu establecer tres niveis 
posibles de lectura:

1. A propia presentación

2. As descricións arquivísticas normalizadas en Galiciana

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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3. O acceso ás imaxes en Galiciana en formato jpg ou pdf, que permiten a súa 
visualización, descarga e/ou impresión. Neste nivel recupérase a funcionalidade 
testemuñal.

2. Xustiza e patrimonio. O crime do Marqués de Valladares
[Día Internacional do Patrimonio  Mundial, 16 novembro 2017]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/crime_marques_valladares_01.pdf

Figura 3: Portada da exposición 
virtual Xustiza e patrimonio. O crime 
do Marqués de Valladares. ARG

Por iniciativa do Consello da Cultura Galega, a celebración deste día instituído pola UNESCO en 
1972 estendeuse a toda a semana do 13 ao 17 de novembro.

A exposición do ARG tomou como punto de partida o caso do asasinato do Marqués de Valladares 
a mediados do século XVIII, un crime que conmocionou a sociedade galega da época pola súa 
truculencia e que deu lugar á publicación de diversos libros relacionados coa tramitación do proceso 
xudicial. É un paradoxo pero aquel proceso non se conserva. Porén, no arquivo existen outros 
documentos relacionados co suceso e libros na Biblioteca Auxiliar que permiten amosar a unidade 
do patrimonio cultural.

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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Esta exposición é moito máis lixeira que as anteriores (17 diapositivas), cun deseño máis libre. Por 
primeira vez sinálase o tema en cada diapositiva e empréganse extractos de textos, moi atraentes, 
que fan avanzar a narración.

Neste caso existiu unha especial coordinación con Facebook. Planificouse a difusión sucesiva, ao 
longo dunha semana, de documentos de carácter bibliográfico e arquivístico pertencentes aos 
fondos e coleccións do arquivo relacionados coa causa.

3. Mulleres e mestras
[Día da Muller Traballadora, 8 marzo 2018]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/expo_mulleres_mestras.pdf

Figura 4: Portada da exposición 
virtual Mulleres e mestras. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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Traza un percorrido sobre a educación feminina en Galicia desde o século XVII ata mediados do 
XX, estruturado en tres capítulos. O título é conciso pero polisémico, aludindo ao papel da muller 
como mestra e como magistra vitae.

Apréciase unha renovación gráfica, un estilo desenfadado e divertido sen  perder rigor. É moi lixeira 
(16 diapositivas) pero as composicións son máis complexas, cun maior equilibrio entre o textual e 
o gráfico e cunha progresiva independización dos títulos.

4. Construír, demoler, conservar. O urbanismo a través dos arquivos 
[Día Internacional dos Arquivos, 9 xuño 2018]

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/
downloads/expo_arquivos_2018.pdf 

Figura 5: Portada da exposición 
virtual Construír, demoler, conservar. O 
urbanismo a través dos arquivos. ARG

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/downloads/dia_muller_2017_02.pdf
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A última exposición aquí tratada3 O tema suxerido polo CIA Archivos: Gobernanza, Memoria, 
Patrimonio foi interpretado polo ARG como Construír, demoler, conservar. O urbanismo a través 
dos arquivos cun discurso expositivo baseado na idea de que os arquivos nacen e medran sobre 
unha contradición: a pulsión por conservar aquilo que o tempo tende a estragar. Esta necesidade 
coexiste con outra: a de destruír/esquecer... para volver construír.

Os arquivos rexistran estes procesos pero eles mesmos son materia de conservación e destrución. 
Son memoria e patrimonio, pero tamén refugallos da Administración que é preciso destruír para 
evitar a súa parálise. A exposición recrea esa dialéctica da sociedade a través da observación dalgúns 
testemuños de actividades urbanísticas na cidade da Coruña.

Nesta presentación introduciuse por primeira vez unha maior interactividade dentro da presentación: 
unha galería de imaxes e pestanas interactivas que permiten moverse con máis facilidade dentro 
da exposición virtual.

3.  O 16 de novembro do 2018 publicouse na páxina de Facebook  do ARG e no portal de arquivos de Galicia a exposición virtual 
titulada A ombros de xigantes. Ciencia e técnica como patrimonio.
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METODOLOXÍA

O proceso de elaboración das exposicións segue unhas pautas comúns que se foron perfilando ata 
constituír unha metodoloxía de traballo cos seguintes pasos:

1. En primeiro lugar, eliximos o tema expositivo segundo propostas institucionais 
(Consello Internacional de Arquivos, Consello da Cultura Galega,...) ou efemérides 
(Día Internacional da Muller, Día Internacional do Patrimonio, Ano Europeo do 
Patrimonio). O tema adáptase  para lograr captar o interese e lograr a identificación 
da cidadanía, procurando incidir na relación pasado-presente. (CERDÁ, 2002, p. 4)

2. Deseguido abordamos a selección de documentos. Aínda que os criterios de 
selección se particularizan para cada presentación, algúns aspectos comúns son: a 
adaptación ao guión, os valores estéticos, o estado de conservación dos documentos, 
a dixitalización previa, a lexibilidade...

3. Unha vez realizada a escolla, engadimos a información básica dos documentos: 
título, fondo, data e signatura. En ocasións, simplificamos o título para que se 
adapte e facilite a súa comprensión dentro do discurso expositivo.

4. Posteriormente, engadimos unha imaxe representativa dos documentos á que 
lle incorporamos unha ligazón que o vincula coa súa descrición arquivística na 
aplicación Galiciana. A imaxe ás veces consiste só nun extracto do documento, 
relacionado co tema de interese. A vinculación das imaxes coa descrición en 
Galiciana  persegue:

por unha banda, o acceso a toda a información descritiva sobre o documento 
e á súa dixitalización completa;

por outra, que as persoas usuarias coñezan a aplicación ao se lles ofrecer a 
posibilidade de facer novas buscas de información segundo os seus intereses.

5. Redáctanse uns breves textos que elaboran o discurso central e articulan os 
diferentes apartados da exposición.

6. Toda a escrita sométese a revisión lingüística.

7. Búscase un deseño sinxelo e atractivo para as presentacións que proporciona  
unidade estética e funciona como un contexto gráfico que reforza visualmente os 
contidos conceptuais. A ferramenta ofimática na que se compón a presentación 
é LibreOffice Impress. Cando está rematada, convértese a pdf para que non sexa 
editable.

8. A continuación, cómpre darlle publicidade á exposición virtual utilizando a maior 
variedade de canles ao noso alcance: carteis; prensa escrita e dixital; radio local; 
envío de correos electrónicos a usuarios de actividades no arquivo; contactos con 
centros cívicos municipais e recurso ao gabinete de prensa da Consellería de Cultura. 



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 260

Ademais, difúndese a través da web do ARG no portal de arquivos de Galicia e 
a través de Facebook. En ocasións tamén se divulgan avances publicitarios en 
Facebook, amosando documentos incluídos na exposición ou sinalando outros 
relacionados con eles, que completan o seu significado.

Analizaremos brevemente agora a relación entre as exposicións e a descrición.
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OS PROBLEMAS ATOPADOS NA DESCRICIÓN

Vimos como as exposicións están xeradas como un produto á parte pero vinculado ao punto de 
acceso web. Para poder unir as exposicións virtuais ás descricións de Galiciana necesitamos que 
as unidades documentais que mostramos estean dixitalizadas e descritas no nivel de documento.

Por unha banda, dado que a difusión virtual é dependente da dixitalización, tentamos escoller 
documentos previamente dixitalizados procedentes de programas realizados por empresas externas 
ao arquivo, ou ben obtidos de dixitalizacións solicitadas por usuarios. En caso de que o documento 
teña interese para a exposición e non estea dixitalizado, o servizo de reprografía asume o proceso.

Por outra, tanto os programas de dixitalización como o de difusión implicaron a descrición no nivel 
de documento. Unhas veces esa descrición xa existía (fondos da Real Audiencia, Real Intendencia, 
agrupación de fondos das Xuntas e Deputacións), pero outras hóuboa que xerar para o propósito 
da presentación.

En certos casos, non existe o fondo en Galiciana; noutros, o fondo está creado pero só existe unha 
descrición no nivel de fondo. En ambas as dúas situacións, introdúcese o rexistro descritivo dun 
único documento, obviando os niveis intermedios. Isto pode deturpar a comprensión do fondo pois, 
aínda que o documento forma parte dun conxunto, é creado virtualmente como un documento 
solto.

Outros problemas que atopamos á hora de amosar a información son:

1. As descricións multinivel. Galiciana amosa o cadro de clasificación na parte 
esquerda da pantalla. Pero a experiencia na sala de consulta con persoas usuarias 
aprendeunos que as persoas sen unha formación arquivística mínima atopan 
complicado interpretar o cadro de clasificación e a situación do documento. Isto 
obrigounos a corrixir e desenvolver algunhas destas descricións.

2. A maioría da cidadanía é allea aos tecnicismos arquivísticos. Esta observación 
levounos a revisar os títulos e buscar solucións máis sinxelas e axeitadas para a 
comprensión de calquera persoa.

Para rematar, abordaremos algunhas suxestións para unha descrición orientada cara a unha difusión 
web socializadora.
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CONCLUSIÓN

O desenvolvemento tecnolóxico e os requirimentos de transparencia das democracias  xeraron 
cambios en que o protagonismo da cidadanía é central, xunto a unha demanda de inmediatez na 
adquisición da información e unha exixencia de usabilidade das aplicacións.

As administracións están a facer esforzos por mellorar a súa comunicación coa cidadanía. No 
caso da administración galega, a formación en linguaxe administrativa insiste na necesidade de 
expresarse dun xeito claro e eficaz.

No eido arquivístico, quizais deberiamos reflexionar sobre a forma en que amosamos a información 
descritiva. Na difusión virtual atopámonos cun público indiferenciado con distintos niveis de 
formación, dispoñibilidade de tempo, etc, de modo que cómpre empregar unha linguaxe accesible. 
Non se trata en absoluto de desbotar o traballo realizado ata agora en materia de descrición 
normalizada e rigor descritivo, ao contrario: trátase de dar un paso máis para o aproximar á cidadanía.

A nosa suxestión é que a linguaxe técnica debe reservarse para os profesionais dos arquivos, 
mentres os primeiros acercamentos ao público xeral, tanto en produtos culturais elaborados ex 
professo como nas aplicacións de consulta, deben simplificar a presentación da información gráfica 
e lingüísticamente. Porén, é preciso que existan diversos graos de profundidade na adquisición da 
información para satisfacer as necesidades de distintos tipos de usuarios.

Nesta mesma liña, e canto á condición multinivel, subscribimos a opinión de Javier Requejo 
acerca de que aos usuarios dos arquivos non lles preocupa que a descrición cumpra coas regras 
da descrición multinivel, senón que a súa preocupación é a recuperación dos documentos:

“De esta forma, empiezan a surgir aplicaciones informáticas destinadas específicamente 
a describir documentos de archivo, ofreciendo modelos automatizados donde las 
reglas de la descripción multinivel adquieren un carácter operativo o funcional que 
resulta fácil de ver  por parte de los profesionales, aunque quizá no tanto por parte 
de los usuarios de los archivos, a quienes por norma general no les preocupa que 
la Descripción Archivística cumpla con las reglas de la Descripción Multinivel sino 
que su principal preocupación es la obtención de cualquier información útil para 
recuperar los documentos de archivo.” (REQUEJO, 2015, p. 28)

Coincidimos tamén con este autor na idea de que na comunicación dixital o imprescindible son 
os datos estruturados, que poden configurarse de acordo coa norma arquivística ou superala, 
adaptándose a distintos usos:

“Si se dispone de unos datos estructurados, estos pueden configurarse de acuerdo a 
cualquier tipo de normativa existente, lo que facilita enormemente el intercambio de 
las Descripciones Archivísticas. Además, la configuración de los datos estructurados 
puede ser igualmente adaptada de cara a presentar la información de forma particular 
según las necesidades de cada momento (ya sea presentar los datos en una página 
Web, en un registro descriptivo, en un catálogo, etc.).” (REQUEJO, 2015, p. 31)

Estas son as nosas modestas suxestións para transcender o tradicional descoñecemento dos arquivos 
e adentrármonos no omnipresente mundo virtual actual.
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