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1 PROPOSTA DE TREBALL FINAL DE GRAU 

1.1 Títol del projecte 

Disseny i desenvolupament d’una base de dades de mariners i vaixells del Masnou. 

1.2 Objecte del treball 

L’objecte del treball és dissenyar i desenvolupar una base de dades de capitans del Masnou i 

els seus vaixells. El treball consistirà a identificar les fonts d’informació existents que nodriran 

la bases de dades i integrar-les en una base de dades per millorar-ne l’accessibilitat. La base de 

dades seria propietat de l’Ajuntament del Masnou (en concret de l’Arxiu Municipal del 

Masnou, compartida amb el Museu Municipal de Nàutica del Masnou). 

1.3 Objectius generals i específics 

NECESSITATS PER SOLUCIONAR 

1. Informació dispersa. 

Per consultar tot el que hi ha sobre un capità o un vaixell cal fer múltiples consultes i 

cerques a llibres, inventaris i documents d’arxiu. 

 

2. Informació sovint poc coneguda o desconeguda. 

La disparitat de fonts implica que sovint no es coneixen totes les fonts i això 

repercuteix en les consultes dels usuaris. 

 

3. Manca de relació entre els documents d’arxiu sobre els capitans i els vaixells que hi ha a 

l’Arxiu i la informació que se’n té. 

A l’Arxiu i al Museu hi ha documents com ara títols de capitans, diaris de navegació i 

documents personals i d’administració de vaixells que no estan en relació amb la 

informació sobre capitans i vaixells que hi ha en altres fonts d’informació com llibres o 

fitxes. 
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4. Manca d’una base de dades o sistema d’informació centralitzat recopilatori de tota la 

informació per atendre les consultes dels usuaris i de l’Arxiu quan demanen sobre un 

capità o vaixell. 

Davant una consulta d’un usuari sobre tot el que té l’Arxiu sobre un capità o vaixell 

(informació i documentació) cal recórrer a diverses bases de dades disperses i a fonts 

originals (llibres, taules, etc.), que en no faciliten la consulta global. Cal que la 

informació estigui organitzada de forma útil per als usuaris i per a l’Arxiu, satisfent les 

necessitats informacionals de tots dos. A més a més, sovint els usuaris de l’Arxiu que 

són descendents de capitans aporten informació sobre els seus avantpassats i cal una 

base de dades on anotar-la per no perdre-la. 
 

OBJECTIUS GENERALS 

1. Organitzar la informació de capitans i vaixells de l’Arxiu Municipal. 

2. Afavorir i fomentar les consultes sobre capitans i vaixells. 

3. Consolidar l’Arxiu com a referent pel que fa a la història nàutica del Masnou. 

4. Resoldre òptimament, amb eficàcia i eficiència, les demandes informacionals dels 

usuaris i del mateix arxiu referents a la història nàutica del poble. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I OPERATIUS 

1. Identificar la informació i les fonts disponibles sobre capitans i vaixells del Masnou. 

1.1. Trobar la informació publicada sobre capitans i vaixells del Masnou. 

1.2. Identificar els documents d’arxiu referents a capitans i vaixells del Masnou. 

Es tracta de conèixer i tenir identificada tota la informació que hi ha tant a l’Arxiu 

Municipal com al Museu i altres arxius o centres de documentació sobre capitans i 

vaixells del Masnou. Actualment no estan ben identificades ni es coneixen bé, ni tan 

sols les que hi ha al mateix Arxiu Municipal, ja que són molt disperses i fragmentàries. 

 

2. Recopilar en un mateix sistema d’informació tota la informació disponible. 

2.1. Buidar la informació de les publicacions i dels documents d’arxiu. 

2.2. Unificar la informació trobada. 
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Caldria tenir un únic sistema d’informació amb tota la informació sobre aquest tema 

per a poder resoldre ràpidament les consultes dels usuaris de l’Arxiu i del Museu. 

D’aquesta manera no caldria recórrer a tot un seguit de llibres, articles i documents 

dispersos per trobar informació sobre cada capità o vaixell. 

 

3. Relacionar cada capità amb els documents d’arxiu i objectes que té l’Arxiu Municipal i el 

Museu Municipal de Nàutica. 

3.1. Conèixer quins documents té l’Arxiu sobre cada capità o vaixell. 

3.2. Relacionar les fotografies i imatges que té l’Arxiu de cada capità i vaixell. 

3.3. Referenciar els objectes del museu sobre cada capità i vaixell. 

 

L’Arxiu necessita saber quins documents originals sobre cada capità o vaixell té per 

atendre, així, les demandes dels usuaris, i també per tenir un control intern de la 

documentació. Els documents no només són en format paper, com ara títols de 

capitans, llistes de vaixells, passaports, patents de sanitat, etc., sinó que també es 

disposa de tot un arxiu de fotografies de capitans i de quadres de vaixells que també 

cal relacionar amb la informació. El Museu Municipal de Nàutica, a més a més, també 

té objectes relacionats que van pertànyer a mariners i vaixells (donats sovint per 

familiars descendents). 

 

4. Estructurar, organitzar i sistematitzar la informació trobada. 

4.1. Millorar i agilitar les recerques de capitans i vaixells. 

4.2. Afavorir les consultes dels usuaris i la col·laboració de descendents d’antics capitans 

per omplir o verificar les dades. 

 

Uns dels objectius principals és tenir tota la informació estructurada, organitzada i 

sistematitzada de forma que les consultes que fan els usuaris a l’Arxiu millorin i l’usuari 

senti que troba allò que cerca. Així doncs, es vol afavorir les consultes i alhora també 

es pretén fomentar la col·laboració per obtenir més dades. 
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1.4 Àmbit d'actuació 

El projecte se centraria en els capitans i mariners de la matrícula del Masnou i els seus vaixells. 

Els usuaris de la base de dades, que serà el producte resultat del treball, seran el personal de 

l’Arxiu Municipal del Masnou i del Museu Municipal de Nàutica del Masnou, a més dels usuaris 

i investigadors que s’adrecin a l’Arxiu i al Museu. Per tant, els usuaris seran tant els tècnics de 

l’Ajuntament com els usuaris finals. 

El límit temporal del projecte es posa en el semestre que dura el present treball de fi de grau. 

El projecte compren el disseny de la base de dades però no la introducció de les dades 

obtingudes que l’han de nodrir, ja que això requeriria de més temps. Malgrat això, se 

n’introduiran les dades que el temps permeti per tal d’oferir una visió aproximada del que ha 

de ser la base de dades amb totes les dades afegides.  

En el marc de les funcions de l’Arxiu Municipal, aquest treball s’inclou en les tasques de 

descripció de la informació i fonts documentals, però també abraça funcions que serien més 

pròpies d’un centre de documentació, en crear una base de dades d’informació, no solament 

dels documents de l’arxiu sinó també amb informació de fonts diverses. Aquesta funció com a 

centre de documentació ja es fa informalment a l’Arxiu i al Museu i aquest projecte s’emmarca 

en aquest objectiu. 

1.5 Interès del treball per a l'organització  

Al segle XIX, la majoria de la població del poble es dedicava a la marina mercant (capitans, 

pilots i patrons de vaixells). Hi ha dades força significatives en aquest aspecte, com que en el 

primer padró d’habitants que es conserva a l’Arxiu, de l’any 1867, de les 1.034 famílies que hi 

apareixen, n’hi havia 679 amb mariners (73 patrons, 377 pilots i 468 mariners). Quant als 

vaixells, n’hi havia més de 200 que feien la carrera a Amèrica. 

A causa d’aquest passat mariner de la vila, conèixer tota la informació que hi ha sobre un 

capità o un vaixell és un de les consultes que més es fa a l'Arxiu Municipal del Masnou. A més a 

més, a la vila del Masnou també hi ha el Museu Municipal de Nàutica, que també tracta 

aquesta temàtica. En el passat, el Museu atenia les consultes dels usuaris en aquest aspecte, 

però recentment ha derivat l’atenció al públic a l’Arxiu, així com tots els fons documentals que 

tenia sobre capitans, que han estat transferits a l’Arxiu.  
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Actualment tota la informació sobre mariners del Masnou està dispersa en fitxes en paper, 

articles fotocopiats, documents informàtics, llibres, etc. Això fa que cada consulta d’un usuari 

sobre aquest tem reclami molt de temps i dedicació. I sovint produeix frustració en l’usuari, 

que no veu satisfeta la seva demanda informacional com desitjaria. 

Amb aquest projecte es vol aconseguir centralitzar tota la informació de la qual disposen tant 

l’Arxiu com el Museu en aquest àmbit. Això milloraria enormement la capacitat de resoldre les 

consultes dels usuaris. A part de recollir tota la informació, la base de dades serviria per saber 

quins documents originals té l’Arxiu de cadascun, i també el nom i contacte dels descendents 

que es coneixen. Aquesta base de dades seria propietat de l'Arxiu i reuniria tota la informació 

disponible sobre cada capità i vaixell. 

1.6 Relació de l'estudiant amb l'entorn 

Treballo a l’Arxiu Municipal del Masnou com a arxiver. Qui dirigeix l’Arxiu és la tècnica en 

patrimoni de l’Ajuntament i, a l’Arxiu, també hi treballa un auxiliar administratiu. 

El projecte es pot dur a terme ja que compta amb el vistiplau i el suport de la cap de l’Arxiu. Pel 

que fa al Museu hi ha una relació col·laborativa estreta, que no obstaculitzarà el projecte, ja 

que la mateixa cap de l’Arxiu ho és també del Museu. 

1.7 Precedents i coneixements previs  

Sóc llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i màster en Arxivística i Gestió de 

Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona. Així doncs, tinc coneixements en 

història i arxivística, a més dels adquirits durant els estudis d’aquest grau. 

Els antecedents més antics a aquest projecte són els que va fer l’arquitecte municipal Pere-

Jordi Bassegoda i Musté en dos llibres que va publicar. Primer, el llibre Masnou: Notas para la 

contribución al estudio de la Historia de Masnou (1928), que conté una taula no exhaustiva de 

capitans i vaixells del segle XIX. Després ho va ampliar en el llibre anomenat Diseños de la villa 

del Masnou y de su marina de vela del ochocientos (1962), on fa un estudi i llista de capitans i 

els seus vaixells. Malgrat la gran utilitat dels llibres, s’hi ha detectat diverses errades i, a més a 

més, contenen poca informació sobre cada capità.  
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En la dècada dels seixanta del segle passat, el director del Museu Municipal de Nàutica del 

Masnou va elaborar unes fitxes amb informació de capitans i vaixells. Aquestes fitxes recullen 

informació sense indicar-ne la font i la informació que contenen és molt heterogènia. A més a 

més és incompleta perquè hi falten molts capitans i vaixells. 

Entre els anys 1990 i 2002, es va publicar la primera època de la revista La Roca de Xeix, 

publicada pel Museu Municipal de Nàutica del Masnou, que recollia articles sobre capitans i 

vaixells del Masnou. Un dels números inclou una llista de capitans procedent del buidatge del 

padró d’habitants de 1867. 

El primer intent de crear una base de dades informàtica de capitans el va fer una investigadora 

de l’Arxiu, que va crear un full de càlcul per recollir les dates de naixement i els noms dels 

capitans. Malgrat això, no n’indica la font i hi manca informació. 

Avui dia, per atendre les consultes sobre aquests temes es fan servir totes aquestes fonts i 

d’altres. En aquest sentit, coneixem bastantes de les fonts que hi pot haver sobre el tema, però 

de segur que n’hi haurà d’altres que no coneixem.  

Dels coneixements adquirits durant els estudis del grau aplicaria: 

1. Disseny de productes, serveis i sistemes d’informació. 

2. Identificació, avaluació i validació d’informació, documents i les seves fonts. 

3. Organització i estructuració de dades. 

4. Aplicació de tècniques de recerca, recuperació, tractament i presentació de la 

informació. 

5. Identificació, avaluació i validació d’informació, documents i les seves fonts. 

6. Anàlisi i interpretació dels usos, necessitats i expectatives dels usuaris. 

7. Previsió, organització, gestió i elaboració d’un projecte tècnic. 

8. Disseny dels mecanismes d’interacció de l’usuari amb el sistema d’informació. 

9. Capacitat d’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit professional. 
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1.8 Metodologia i recollida de dades 

PLA D’ACCIONS 

1. Estudi de les fonts disponibles sobre capitans i vaixells del Masnou. 

1.1. Trobar les fonts documentals publicades i documents d’arxiu amb informació 

rellevant per nodrir la base de dades. 

1.2. Anàlisi de les dades disponibles en quant a tipus de dades, estructura, 

característiques, mancances, etc. 

 

2. Estudi de les necessitats dels usuaris. 

2.1. Anàlisi de les consultes més freqüents referents a capitans i vaixells. 

2.2. Estudi de les necessitats informacionals de l’Arxiu i el Museu en aquest aspecte. 

 

3. Recerca i estudi de bases de dades similars existents. 

3.1. Contacte i recerca de base de dades en altres museus marítims o arxius portuaris. 

3.2. Comparativa de les bases de dades trobades i conclusions. 

 

4. Estructuració de la informació, organització i sistematització. 

4.1. Disseny i desenvolupament de la base de dades.  

La metodologia serà, doncs, la recerca i anàlisi bibliogràfica, l’estudi d’usuaris i les seves 

necessitats i l’estudi i comparativa de programari. 

 

1.9 Calendari d'actuació
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 CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TFG 

Mes d’abril (setmanes) Mes de maig (setmanes) Mes de 

juny 

(setmanes) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

FASES            

Estudi de les fonts disponibles sobre capitans i vaixells del Masnou.            

Estudi de les necessitats dels usuaris.            

Recerca i estudi de bases de dades similars existents.            

Estructuració de la informació, organització i sistematització. 

 

           

LLIURAMENTS    30 

abril 

      12 

juny 
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2 DESENVOLUPAMENT CONCEPTUAL 

2.1 Revisió de la literatura científica 

COMPORTAMENT INFORMACIONAL 

Els sistemes d’informació s’han de dissenyar i plantejar de forma que siguin útils per a una 

comunitat d’usuaris. Per aquesta raó, cal estudiar prèviament les necessitats dels usuaris 

potencials i intentar donar resposta amb la definició del sistema d’informació. Per tant, és vital 

estudiar l’usuari de manera sistemàtica i aplicar les observacions fetes en els sistemes i serveis 

d’informació. (González Teruel, 2012) 

BASES DE DADES 

Una base de dades és una sèrie de dades organitzades i relacionades entre sí, i el conjunt de 

programes que hi permet accedir als usuaris i modificar aquestes dades. (Silberschatz, Korth, 

Sudarshan, 2006) Es compon de dades lògicament relacionades i desades en un únic dipòsit de 

dades. Això permet eliminar gran part dels problemes d’inconsistència de dades, integritat i 

dependència de programes.  

Les bases de dades tenen com a objectiu centralitzar tota la informació, integrar-la tota i poder 

mantenir-la actualitzada. Té com a contraposició, la gestió de dades mitjançant fitxers, que té 

diversos problemes pel que fa la consistència, redundància i integritat. (Raventós Moret, 2014)  

SISTEMES D’INFORMACIÓ HISTÒRICA 

Dintre del món de les bases de dades, el sistema d’informació que es pretén crear respondria 

al que s’anomena “historical information system” (sistema d’informació històrica). Aquesta 

mena de sistemes d’informació estan orientats fonamentalment a la investigació, al contrari 

que els operacionals que estan més orientats a la gestió i control. Es caracteritzen perquè la 

informació que emmagatzemen, tracten i recuperen és informació històrica (en aquest cas 

onomàstica o personal i vaixells), estan sotmeses a l’evolució continua del procés científic i per 

tenir finalitats d’investigació. (García Marco, 2003) 

Per confeccionar un sistema d’informació històrica és necessari fer una anàlisi documental i 

històrica rigorosa i exhaustiva de la col·lecció i tot seguit elaborar instruments de descripció, 
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que poden fer servir llenguatges documentals per bastir un sistema d’indexació. (Vivas 

Moreno, 2001) 

MODEL DE DADES 

Existeixen diversos models de bases de dades que defineixen com es representen i 

s’estructuren les dades: jeràrquic, en xarxa, model relacional i orientat a objectes. D’entre tots, 

el més utilitzat és el model relacional, que es basa en taules bidimensionals constituïdes per 

files (tuples) i columnes (atributs) que representen les entitats. Cada instància de l’entitat té 

una fila i els atributs són les propietats de l’entitat. Els registres o instàncies es diferencien per 

l’atribut anomenat clau primària. Cada atribut té un nom i un tipus de dades o valor 

determinat, d’aquesta manera s’aconsegueix una millor consistència de les dades i també 

reduir els errors. El model conceptual en què es basa el model relacional és el d’entitat i 

relació. (Díez Díez, 2008) 

A part d’això, els sistemes de gestió de bases de dades es poden dividir també en: 

- Sistema relacional. Per a sistemes amb informació molt estructurada. S’utilitzen per 

gestionar i administrar una organització. 

- Sistema documental. Per a gestionar informació textual de tipus discursiu o descriptiu, 

amb camps de longitud variable i informació poc estructurada. Disposa d’índexs 

analítics, control terminològic i diverses formes de recuperació. S’utilitzen per satisfer 

les necessitats d’informació d’investigadors. (Raventós Moret, 2014) 

En el nostre cas crearem una base de dades que podria entrar dintre de la categoria de 

documental, ja que recollirà informació i referències sobre capitans i vaixells. Això inclourà 

referències a fotografies i documents de l’Arxiu que hi hagi sobre cadascun. No obstant això, 

farem servir el sistema relacional per crear la base de dades, per ser més accessible i fàcil 

d’utilitzar. 

INTERFÍCIES 

La interfície de consulta d’una base de dades serveix per establir la comunicació entre les 

persones que cerquen informació i el sistema de recuperació d’informació i les dades que 

conté. Per aquesta raó, és una de les parts més importants del disseny conceptual d’una base 

de dades. Normalment està formada per: pàgina de consulta, pàgina de resultats, visualització 
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del registre complet, informació general i ajudes. Per facilitar el procés de recuperació de la 

informació per part dels usuaris, cal determinar molt bé com serà aquesta interfície i quins 

elements en formaran part. (Abadal, 2012) 

Segons el tipus d’usuari, la interfície pot ser per usuaris paramètrics (amb pocs paràmetres) o 

per a l’administrador (amb instruccions privilegiades). (Raventós Moret, 2014) 

USUARIS 

En el plantejament d’un sistema d’informació cal identificar els usuaris que hi interactuaran. 

Amb un sistema de base de dades hi interactuen principalment l’usuari final, el programador i 

l’administrador. (Raventós Moret, 2014) 

En aquest cas, l’administrador i programador serà l’arxiver, que alhora també és un usuari. El 

disseny de la base de dades es farà, en un primer estadi, per tenir-la a l’Arxiu. La podran 

consultar els treballadors de l’Arxiu i del Museu i també els usuaris externs. En un segon 

estadi, es pot plantejar de publicar-la a Internet per tal de millorar-ne la difusió i accessibilitat. 

PROGRAMARI 

Els elements que componen un sistema de base de dades són: el contingut o dades, el 

maquinari, el personal humà i el programari. (Díez Díez, 2008) En el mercat hi ha diversos 

programaris per crear bases de dades. Per escollir-ne un cal valorar aspectes com:  

- Tipus de llicència (codi obert o de pagament). 

- Sistemes operatius i plataformes que suporta. 

- Tipus d’arquitectura (client/servidor o centralitzada). 

- Interfícies. 

- Cost i manteniment. 

- Facilitat d’ús. 

- Ús de llenguatges estàndards (com ara SQL, “Structured Query Language” o llenguatge 

d'interrogació estructurat). 

- Possibilitat de migració a altres sistemes. 

La base de dades resultant ha de ser, a més, fàcil de fer servir i de modificar, eficient, portable i 

fiable. 
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Un dels programaris més difosos per crear bases de dades és Microsoft Access, que permet 

implementar de forma senzilla un sistema de gestió d’informació. 

DISSENY DE LA BASE DE DADES 

En el disseny de la base de dades cal tenir molt clar: 

- Què cal gestionar. 

- El volum d’informació a gestionar. 

- Nivell de difusió (local o a Internet). 

- Usuaris. 

- Recursos. 

- Accions de manteniment. 

En el nostre cas, és clar que gestionarem informació onomàstica i de vaixells. Caldrà 

determinar el volum d’aquesta informació en l’estudi de les fonts que es farà. El nivell de 

difusió en un principi serà a nivell local, fins a comprovar la solidesa de la base de dades. Pel 

que fa als usuaris seran el propi Arxiu i Museu i també els usuaris externs que vinguin a l’Arxiu. 

De recursos, se’n disposa tant de programari (llicència de Microsoft Access) com de personal. I 

finalment, d’accions de manteniment en caldrà preveure les pròpies d’anar nodrint la base de 

dades i d’anar-la consultant i corregint. 

En la fase de disseny de la base de dades, caldrà fer un esquema conceptual que representi 

totes les entitats i relacions que s’han localitzat. I, posteriorment, cal fer el disseny lògic de la 

base de dades: restriccions, seguretat, estructura de formularis i informes, etc. L’esquema de 

dades descriu l’estructura de la base de dades i és invariable en el temps. (Díez Díez, 2008) 

ARQUITECTURA DE NIVELLS 

Tota base de dades es basa en diferents esquemes de nivell d’abstracció. Els tres nivells de 

l’arquitectura estàndard ANSI/SPARC són: 

- Nivell extern. Són els esquemes externs per a cada tipus d’usuari final. 

- Nivell conceptual. És l’esquema conceptual de la base de dades, que descriu 

l’estructura de les dades. 

- Nivell intern. És la descripció física o esquema intern de com el maquinari 

emmagatzema les dades. 
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En el nostre cas, descriurem la base de dades a nivell conceptual (esquema de dades) i extern 

(rols o grups d’usuaris i esquemes de dades als quals tindran accés). 

DEFINICIÓ I ANÀLISI DE REQUISITS 

Els requisits expressen les necessitats i restriccions que afecten al producte de programari. 

Aquests requisits han de satisfer els diferents interessats en el producte –els stakeholders– ja 

que corresponen a allò que aquests esperen que faci el sistema. (Pradel Miquel, 2016) Cal 

determinar els requisits funcionals (què ha de fer) i no funcionals (com ho ha de fer) de la base 

de dades segons les necessitats. 

En la base de dades caldrà identificar diversos aspectes com: 

- Les entitats que formen part de la base de dades. 

- Relacions entre les diverses entitats. 

- La clau primària, que és l’atribut únic que permet identificar unívocament el registre. 

 

2.2 Recopilació, revisió i anàlisi de les dades recollides 

2.2.1 Estudi de les fonts disponibles sobre capitans i vaixells del Masnou 

Existeixen moltes fonts disponibles sobre capitans i vaixells però sovint estan disperses o no es 

coneixen prou. Per poder donar un bon servei als usuaris cal tenir tota la informació localitzada 

i disponible, per així poder respondre adequadament a les seves demandes.  

Tot analitzant les fonts disponibles trobem, per una banda, documents publicats (llibres, 

articles de revistes, etc.) i, per l’altra, documents d’arxiu, la major part inèdits. En aquests dos 

grans grups dividim les fonts publicades en fonts que recullen llistes i informació de molts 

capitans (llistes i estudis dels capitans del Masnou) o que es limiten a parlar d’un sol capità o 

vaixell. D’aquestes dues, les primeres són més importants ja que seran la font bàsica per nodrir 

el sistema d’informació. 

Tot seguit analitzarem breument les dades i com de rellevants són per nodrir la nostra base de 

dades. L’anàlisi de les dades disponibles es basarà en el tipus de dades, estructura, 

característiques i mancances. Conèixer les fonts i les característiques de la informació ens 
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permetrà dissenyar millor la base de dades final ja que sabrem quines dades podrà contenir i 

com les podrem organitzar i sistematitzar. 

FONTS PUBLICADES 

LLISTES O INFORMACIÓ SOBRE MOLTS CAPITANS 

- BASSEGODA I MUSTÉ, Pere-Jordi. Masnou: Notas para la contribución al estudio de la Historia 

de Masnou. Barcelona: Iberia, 1928. Disponible en línia a:  

<http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/masnou_1928___p

ere_jordi_bassegoda.pdf> [Consulta: 18 abril 2018]. 

ANÀLISI: Conté una llista de vaixells ordenada per anys en què estan documentats, 

amb el seu arqueig i els capitans que va tenir.  

MANCANCES: No especifica més informació sobre els capitans. La llista no és 

exhaustiva. 

 

- BASSEGODA I MUSTÉ, Pere-Jordi. Diseños de la villa del Masnou y de su marina de vela del 

ochocientos. Barcelona: Imp. Gutenberg, 1962. Disponible en línia a:  

<http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/disenos_de_la_vill

a_del_masnou___pere_jordi_bassegoda.pdf> [Consulta: 18 abril 2018]. 

ANÀLISI: Estudi complet sobre la marina al Masnou. Pren la llista del seu llibre anterior 

i la completa afegint-hi una llista de capitans de 700 capitans, que fins ara és la més 

completa que existeix. De cada capità se’n diu el nom i cognoms, malnom, edat de 

quan va morir, estat civil, data de naixement i de mort (només l’any) i lloc de mort. 

MANCANCES: S’han detectat errors en la llista que cal esmenar. 

 

- Col·lecció La Roca de Xeix. 

Disponible en línia a:  

<http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou/arxiu-municipal-

publicacions> [Consulta: 20 abril 2018]. 

(S’han seleccionat els articles de les revistes de la col·lecció que tracten sobre mariners i 

vaixells del Masnou) 

 

 

http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/masnou_1928___pere_jordi_bassegoda.pdf
http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/masnou_1928___pere_jordi_bassegoda.pdf
http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/disenos_de_la_villa_del_masnou___pere_jordi_bassegoda.pdf
http://www.elmasnou.cat/media/repository/cultura/arxiu_municipal/disenos_de_la_villa_del_masnou___pere_jordi_bassegoda.pdf
http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou/arxiu-municipal-publicacions
http://www.elmasnou.cat/temes/cultura/arxiu-municipal-del-masnou/arxiu-municipal-publicacions
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- La Roca de Xeix. Núm. 1. Desembre 1990 

Fitxa tècnica: el bergantí rodó "Maria Rosa" per Palemó Anglés. 

- La Roca de Xeix. Núm. 2. Setembre 1991 

La pollacra masnovina "Maria Asunta" per Palemó Anglés i Estanislau Janer. 

- La Roca de Xeix. Núm. 4, 5 i 6. Juny 1993 

La marina mercant del vuit-cents al Masnou: antecedents. 

Els patrons masnovins a través de les patents de sanitat (segles XVIII i XIX). 

per Rosa Almuzara, Jordi Balada, Josep Maria Balada i Palemó Anglès. 

- La Roca de Xeix. Núm. 10. Maig 1995 

La marina mercant del vuit-cents al Masnou: fonts bàsiques per Rosa Almuzara i Agustí 

M. Vilà i Galí. Fitxa tècnica: fotografia acolorida i repassada a mà de la família del 

mestre d'aixa Joan Mont Carreras i Calçada per Palemó Anglès. 

- La Roca de Xeix. Núm. 11-12-13. Setembre 1996 

El transport marítim a través del moviment del port de Barcelona en l'any 1860 i els 

capitans que hi participaren, per L. Carbonell Relat. Fitxa tècnica: marcadors de 

mercaderies, per Palemó Anglès. 

- La Roca de Xeix. Núm. 14-15. Setembre 1997 

La carrera d'Amèrica a través d'un vapor transatlàntic: memòries del capità Isidre Isern 

Fàbregas (1897-1911). 

- La Roca de Xeix. Núm. 18-19-20. Novembre 1999  

La dinamització de les terres de marina durant el segle XVIII, a través dels cabalers: la 

família Hombravella del Masnou, per Jordi Pagès, Ramon Ros, Àngela Lisnier i Anna M. 

Bassegoda. 

- La Roca de Xeix. Núm. 23-24. Desembre 2001 

La navegació a la Mediterrània oriental: les societats mercantils Roig-Maristany-March 

(1811-1822), per Bartomeu i Josep Roig Badia. Fitxa tècnica: Arxiu de capitans del 

Masnou: reproducció fotogràfica del retrat pictòric de Gabriel Maristany i Ramentol, 

per Palemó Anglès. 

- La Roca de Xeix. Núm. 25. Desembre 2002  

Base documental per a un diccionari dels marítims del Masnou (s. XVIII-XIX), per Rosa 

Almuzara. Fitxa tècnica: Brúixola de butxaca amb estoig (s. XIX) del capità Gabriel Olivé 

Pla, per Palemó Anglès. 
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ANÀLISI: La revista La Roca de Xeix, editada pel Museu Municipal de Nàutica és una 

font bàsica per a la marina del Masnou. El número més important en l’aspecte estudiat 

és el 25, que conté un llistat dels capitans i mariners que apareixen en el padró 

d’habitants del Masnou de l’any 1867. Aquest padró és el primer que es conserva a 

l’Arxiu, i de cada persona en diu l’ofici i, per tant, podem saber qui era mariner. Les 

dades que recull sobre cada mariner són: nom, cognoms, lloc de naixement, edat, 

estat civil i nom de la muller. El número també conté una selecció de fotografies de 

capitans, extretes de l’Arxiu. 

Els altres números parlen de mariners o vaixells concrets. 

MANCANCES: La llista del número 25 no relaciona els capitans amb els vaixells.  

 

INFORMACIÓ SOBRE UN CAPITÀ CONCRET 

- MURAY, Joan. Històries de la vila... del Masnou: 100 articles del butlletí de Gent del 

Masnou: des de l'agost de 1987 al juliol de 1998. Vilassar de Mar: OikosTau, 1999. Estudis 

maresmencs. 

ANÀLISI: Recull d’articles publicats al butlletí Gent del Masnou. Conté diversos articles 

sobre capitans i vaixells. 

 

- MURAY, Joan. Històries de la vila... del Masnou II (69 articles del butlletí de Gent del 

Masnou) Des de l'octubre de 1988 a maig de 2005. Mataró: Davinci Continental, 2005. 

Estudis maresmencs. 

ANÀLISI: Recull d’articles publicats al butlletí Gent del Masnou. Conté diversos articles 

sobre capitans i vaixells.  

 

- MURAY, Joan. Pirata i negrer: Joan Maristany i Galceran "Tara" (El Masnou, 1832-1914, 

genocida de l'Illa de Pasqua. Vilassar de Mar: Katelani, 2009. 

ANÀLISI: Història del capità Joan Maristany Galceran. 

 

- ORTA SOPERA, Anna. La mar de distancias: Cinco cartas y una ausencia en la vida del Capitán 

Agustí Sensat i Maristany. 2007. 

ANÀLISI: Història del capità Agustí Sensat Maristany. 
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- RICART I GIRALT, Josep. El Capitán Juan Mirambell y Bertrán y la marina de su tiempo: 

conferencia dada en el Ateneo Barcelonés en 18 de Marzo de 1891. Barcelona : Tip.-Lit 

de Juan Sabadell, 1891 

ANÀLISI: Història del capità Joan Mirambell Bertran. 

 

DOCUMENTS D’ARXIU – FONTS PRIMÀRIES 

Arxiu Municipal del Masnou 

Fons 101 Ajuntament del Masnou 

- 101.02.04.02.12. Contribució industrial. Anys 1845-1910. 

- 101.01.07.03.00. Correspondència d'entrada. Any 1891 (conté carta del viatge del capità 

Joan Mirambell Bertran). 

- 101.02.01.02.00. Venda d'un tros de terra per edificat atorgada per Maria Lluc, esposa de 

Pau Amat, veïns de Cabrils, a favor de Pau Millet i Estaper, mariner del Masnou. Any 1862 

ANÀLISI: La contribució industrial conté llistes d’embarcacions i capitans que paguen 

impostos perquè estan matriculats a la matrícula del Masnou. També hi ha altres 

documents més aïllats com la correspondència o documents notarials que a mesura 

que es vagin catalogant es podran afegir com a font per nodrir la base de dades. 

 

Sèrie Expedients de Secretaria (101.01.04.03.00) 

- 1840/63. Esborrany fet pel secretari en què consten els vaixells que hi havia al Masnou. 

- 1842/48. Llistats dels veïns que han de pagar el subsidi indicant l'activitat que exerceixen i 

un llistat dels vaixells que s'han donat de baixa al Masnou. 

- 1844/06. Padron de buques y reparto de subsidio. 

- 1844/60. Repartició ordenada per l'Intendent de la Província a l'Alcaldia del Masnou, dels 

33.984 real de billó, sense despeses de cobrament, entre els propietaris de vaixells del 

Masnou, corresponent al subsidi de comerç del 1844. 

- 1846/13. Llistats dels vaixells especificant el nom del capità, la destinació i la classe de 

l'any 1846. 

- 1847/24. “Espediente sobre pago de subsidio de los buques en la matrícula á que 

pertenecen”. Esborrany incomplet del llistat dels vaixells matriculats al Masnou l'any 

1846. 



 

Treball de fi de grau  
 
Disseny i desenvolupament d’una base de dades de 
mariners i vaixells del Masnou 

Carlos Pino Andújar 
 
 

 

Pàgina 21 de 73 
 

- 1847/24. “Espediente de formación de matricula de subsidio para el año 1850”. Certificat 

en què consta el canvi de propietat de vaixells presentats a l’Alcaldia per sol·licitar altes i 

baixes de la matrícula. 

- 1850/03. “Matricula de subsidio industrial y de comercio. Desde 3 de mayo hasta 8 de 

mayo”. Llistat de la matricula del subsidi dels vaixells de l'any 1850 (hi consta el nom del 

vaixell, el capità, la classe i la quota que va pagar). 

- 1850/14. Llistat de la matricula del subsidi dels vaixells de l'any 1851. (hi consta el nom 

del vaixell, el capità, la classe i la quota que va pagar) 

- 1852/49. Llistat dels vaixells que s'han donat de baixa de la matrícula l'any 1852 tot 

especificant-ne la causa. 

- 1854/37. Llistat dels vaixells matriculats al Masnou l'any 1854. 

- 1855/42. Reclamació de la inclusió de tres vaixells que tenien la baixa en la matrícula. 

Peticions d’inclusió i exclusió de la matrícula. 

- 1862/--. “Boletas de sanidad”. Llista dels vaixells que arriben al Masnou. 

- 1874/11. Certificats de sortides de vaixells de capitans masnovins. 

- 1879/34. “Borrador del estado de entradas de buques entrados en esta rada desde 1º 

julio del 78 a 30 junio del 79”. Només conté noms dels vaixells i procedència. 

ANÀLISI: Els expedients de secretaria contenen diverses llistes de vaixells i mariners de 

la matrícula del Masnou i altres documents sobre els mateixos. 

 Col·leccions de nàutica 

- Documents de mariners i capitans (1800-2000) 

- Títols de pilot (1800-1900) 

- Cartes nàutiques (1843-1964) 

- Diaris de navegació (1750-1950) 

ANÀLISI: La col·lecció de documents de mariners i capitans va ser feta per l’antic 

director del Museu, que va recollir documents originals i informació sobre els capitans 

i vaixells del Masnou. Existeix una base de dades de diaris de navegació i una altra de 

cartes nàutiques. De la resta de documentació només se’n té un preinventari.  
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Arxiu d’imatges 

- Fotografies 

ANÀLISI: Existeix una base de dades per les imatges de l’Arxiu. Malgrat això, les 

fotografies de mariners de la col·lecció de mariners i capitans anterior no s’han descrit 

encara en aquesta base de dades. 

 

DOCUMENTS D’ARXIU – FONTS SECUNDÀRIES 

Fons 701 Pere-Jordi Bassegoda i Musté 

- "Capitanes y pilotos de la villa de Masnou que pasaron a mejor vida con su nota de...". 

Esborrany del llistat de 702 mariners del Masnou morts entre 1863 i 1925, amb l'any de 

defunció, noms, filiació i edat.  

- Esborrany del llibre "Diseños de la vila del Masnou" de l’any 1962. Esborrany manuscrit de 

Pere-Jordi Bassegoda en una llibreta d'espiral. Llistat alfabètic de capitans i pilots. 

- Fitxes sobre "Capitans de la Marina de vela de la vila del Masnou en el segle XIX". 61 fitxes 

manuscrites i mecanoscrites  ordenades cronològicament amb anècdotes i 

esdeveniments. No hi consta la data. 

- Fitxes sobre mariners, capitans i pilots del Masnou. 150 fitxes manuscrites i mecanoscrites 

ordenades cronològicament entre 1862 i 1888. Inclou també un llistat de vaixells del 

Masnou el 1866. No hi consta la data. 

- Llistat de vaixells i els seus capitans. Especifica el valor i la capacitat del vaixell, i també la 

part en que hi participa. No hi consta data ni autor. 

- "Nota de los marinos náuticos fallecidos de la villa del Masnou desde 1 de enero de 1863 

á 1925...". Resum en el qual consta lloc de defunció, estat civil i nivell social. 

- "Buques de altura y cabotaje que contaba la villa del Masnou en 1 de enero de 1863...". 

Indica tonatge, valor i fons que necessitava per carregar.  

- "Náuticos fallecidos de la villa del Masnou desde 1 de enero de 1863 á 30 de abril de 

1926".  

- Relació de marins del Masnou. Hi apareixen 73 noms. Sense data. 

ANÀLISI: Es tracta dels esborranys i de la informació en la qual es va basar Pere-Jordi 

Bassegoda per escriure els dos llibres que va publicar sobre nàutica del Masnou. 
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BASES DE DADES I LLISTES DE L’ARXIU 

- Llista de capitans i vaixells elaborada per la investigadora Maria Castellà. 

ANÀLISI: Són dos fulls de càlculs fetes amb el programa Microsoft Excel. Es tracta d’una 

llista de capitans i una altra de vaixells. Dels capitans se’n diu nom i cognoms, malnom, 

any de naixement i de mort, lloc de mort, vaixells on va navegar i el nom de la seva 

dona. Dels vaixells se’n diu el tipus, l’any en què estan documents, els capitans que hi 

viatjaren, l’eslora, arqueig i capacitat. És l’únic sistema d’informació informatitzat de 

capitans, però no fa servir la tecnologia de les bases de dades perquè es tracta d’un 

full de càlcul. 

MANCANCES: Com la resta de fitxers de dades, té dependència del programa i no 

permet accés simultani. Tampoc permet fer consultes complexes o visualitzar la 

informació de formes diverses, com permeten els sistemes de bases de dades. 

 

- Llista de capitans i mariners exposada al Museu Municipal de Nàutica. 

ANÀLISI: Llista de nom, cognoms i malnom de cada mariner. Ha estat feta amb 

informació publicada al llibre de Pere-Jordi Bassegoda. 

 

- Fitxes escrites a màquina elaborades per l’antic director del Museu de Nàutica, Palemó 

Anglès. 

ANÀLISI: Es tracta d’un sistema d’informació manual de fitxes de cartolina. Cada fitxa 

és un registre (un capità) i estan reunides en arxivadors. Estan ordenades per ordre 

alfabètic i de cada capità se’n diu el nom, vaixells que va portar i informació sobre la 

seva vida. La fitxa també inclou una fotografia dels capitans que en tenen. 

MANCANCES: Manquen moltes fitxes de capitans de fitxes que o bé s’han perdut o bé 

no es van arribar a fer mai. A més a més, la informació està poc sistematitzada. 

ARXIU DE COMPLEMENT DE L’ARXIU 

- L’Arxiu compta amb un directori on desar els documents en format electrònic (fitxers 

informàtics) sobre vaixells o capitans que rep. La majoria de carpetes estan 

organitzades per capità o per vaixell. 
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Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona 

- Registre de Marina 

ANÀLISI: És una de les fonts per importants per estudiar els vaixells del segle XIX i XX. 

Abraça la cronologia 1801-1986 i són un total de 87 llibres. Es tracta de llibres de 

registre d’embarcacions de la matrícula de Barcelona i d’altres poblacions de la costa 

catalana. Formen part del fons de la Comandància de Marina de Barcelona. L’Arxiu 

conserva les fitxes transcrites del llibres originals, que estan a l’Archivo Naval de 

Cartagena. 

 

2.2.2 Estudi de les necessitats informacionals dels usuaris 

L’Arxiu Municipal rep per telèfon, correu electrònic o de forma presencial consultes de tot 

tipus relacionades amb els fons documentals de l’Arxiu. D’entre aquestes consultes destaquen 

les consultes sobre capitans i vaixells del Masnou al segle XIX. A causa de la manca 

d’estadístiques històriques informatitzades sobre les consultes de l’Arxiu, analitzarem les 

consultes més freqüents prenen com a exemple una mostra representativa de les darreres 

consultes rebudes per correu electrònic.  

Exemples de consultes rebudes per correu electrònic recentment a l’Arxiu són: 

EXEMPLE 1 

De: Xavier XXXX [mailto:XXXX@XXXX.net]  

Enviat el: dissabte, 14 d’abril de 2018 16:09 

Per a: AJ118.Arxiu Històric Municipal del Masnou 

Tema: Informació sobre velers i marins del Masnou 

  

Bon dia, 

El dissabte vaig visitar el Museu del Masnou. Estic interessat en obtenir informació, sobre 

alguns velers i marins que crec que són del Masnou. La noia que em va atendre al museu em va 

dir que em posés en contacte amb vostè. En principi estic interessat en: 

 a.   El bergantí “Salvador”, capità Millet, armador Samà i Cia, sortit de Barcelona el 

15.11.1844. 

 b.      El bergantí “Churruca”, capità Truch, sortit de l’Havana el 19.04.1844. 
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 c.       La goleta “Descubierta”, dita també “Joven Socorro”, capità Pablo Pla, 1837. 

d.    Falutx “No Sé”, anteriorment el místic “San Pablo”, venut per Isidoro Pla el 1843 a 

Bartolomé Jayme Estaper que va ser el seu capità. El pilot era Pablo Mitjans. 1843-44. 

Li agrairia que em pogués dir en quin moment li va bé a vostè que passi per l’Arxiu per veure les 

possibilitats d’obtenir l’esmentada informació. 

Atentament, 

Xavier XXXX 

 

EXEMPLE 2 

De: Vicente XXXX [mailto:XXXX@gmail.com]  

Enviat el: divendres, 06 d’abril de 2018 8:48 

Per a: AJ118.Arxiu Històric Municipal del Masnou 

Tema: CAPITANES 

 

Estimado Sr. 

Ante todo gracias por su atención y amabilidad hacia nuestras preguntas. 

los capitanes buscados son: 

JOSE GRAU. 

FRANCISCO PAGES Y SENSAT 

GENIS CARRERAS I ROCA 

AGUSTI GIBERNAU I MARISTANY 

ANTONIO GENIS 

PEDRO MIR 

 Seria de agradecer si tuviesen algo de los buques: 

ISLA DE LUZON 

ISLA DE PANAY 

ISLA DE MINDANAO 

ISLA DE CEBU 

Atentamente 

Vicente XXXX 
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EXEMPLE 3 

De: Juan XXXX [mailto:XXXX@gmail.com]  

Enviat el: dissabte, 27 de febrer de 2016 22:58 

Per a: AJ118.Arxiu Històric Municipal del Masnou 

Tema: consulta desde Puerto Rico 

  

Saludos. Soy Juan XXXX de Puerto Rico, isla del Caribe. Quisiera saber como me puedo 

comunicar con quien pueda ayudarme sobre una informacion que busco. Me interesaria saber 

que fondos documentales disponibles del Siglo 19, que se puedan consultar desde la distancia. 

Soy descendiente de un marino llamado Salvador Sala cuyo barco mistico fue el San Mariano y 

de su hijo Juan Francisco Sala Corts llegado a esta isla en 1861. 

Muchas Gracias por su tiempo y atencion. 

 

EXEMPLE 4 

De: Fernando XXXX [XXXX@gmail.com] 

Enviat el: dimarts, 21 d’octubre de 2014 12:17 

Per a: AJ118.Arxiu Històric Municipal; AJ118.Museu Municipal de Nàutica 

Tema: Relació Patrons i embarcacions (1790-1850) 

 

Benvolguda, 

Sóc el Fernando XXXX, vam parlar la setmana passada per telèfon sobre la posibilitat de 

investigar o bé al Museu d'Alella o bé a l'arxiu del poble sobre uns avantpassats meus indianos i 

que van fer "negocis" amb ultramar, especialment amb Cuba. Es tracta de Josep Castelló Serra i 

del seu fill, Salvador Castelló Sala, rebesavi meu. Tots dos éren fills d'Arenys de Mar, però 

teníen força relació amb barcos matriculats a Mataró, El Masnou, etc. El primer va navegar fins 

els anys 20, el segón, a partir de 1810 i fins els anys 40-50 aprox. 

  

Estic investigant el tipus de "negoci" i de relacions comercials que teníen amb Amèrica. Per 

aixó, m'interessa saber si conserveu informació referent a alguns dels següents barcos als quals 

tinc constància que van navegar o bé que van pilotar. 

De fet, m'interessa saber si teniu cap informació referent a: 
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- Bergantín Unión. 

- Goleta Santa Rita 

- Polacra Dulce Nombre de María 

- Fraganta Nuestra Señora La Carmelitana 

- Polacra Santo Crtisto de El Calvario 

- Saetía Dulce Nombre de Jesús 

- Polacra otomana San Miguel (també coneguda com San Miguel Arcángel) 

Fonamentalment, m'interessa aquesta informació. Ara bé, si els cognoms li sonen i té cap altre 

informació referent a aquestes dues persones, li quedaré molt agraït si m'ho pot comunicar. 

Atentament, 

Fernando XXXX 

 

EXEMPLE 5 

De: lluis XXXX [mailto:XXXX@gmail.com]  

Enviat el: dijous, 24 de novembre de 2016 12:59 

Per a: AJ118.Museu Municipal de Nàutica 

Tema: Solicitut entrevista 

 

Bon dia, m’ interessaria contactar amb la directora o director del museu per tal d incorporar les 

dades del meu besavi patern, Gerard Bertran i Maristany fill de la vostra vila i segons tinc entès 

no registrat en el llistat de capitans del vostre museu. 

A tal efecte tinc les titulacions relatives al seu grau que puc aportar vos per tal de documentar 

la meva petició. 

Us agraeixo per adelantat la vostra segura col·laboració i resto a l espera de les vostres gestes 

notícies. 

El meu nom es Lluis XXXX 

  

El meu telèfon es el: XXXX 

I el meu mail: XXXX@gmail.com 

M’interessaria si pugues ser una tarda. 

Atentament 

Lluis XXXX 
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ANÀLISI DE LES CONSULTES 

Per identificar els usuaris del sistema es pot fer servir la tècnica de la modelització de rols 

d’usuaris, que consisteix a identificar i caracteritzar els diferents tipus d’usuaris que tindrà el 

sistema. (Pradel Miquel, 2016) De la mostra de consultes, se’n poden despendre diverses 

tipologies de consultes sobre nàutica que rep l’Arxiu: 

- Investigador que demana informació sobre vaixells o capitans per una recerca o estudi. 

Es tracta d’un perfil d’usuari amb gran coneixement sobre la història nàutica i sovint 

també coneixement informàtic. 

- Descendent o familiar que vol informació sobre el seu avantpassat capità. Normalment 

té poc coneixement del domini i sovint pocs coneixements informàtics, ja que 

habitualment es tracta de gent gran. 

- Descendent o familiar que vol afegir o modificar dades que tenim sobre vaixells o 

capitans. Té poc interès a obtenir més dades sobre el seu familiar mariner que ja sovint 

ell mateix en té tota la documentació. La seva sol·licitud és molt concreta. 

Per determinar els requisits que tindrà el sistema d’informació a crear, hem fet servir la tècnica 

de l’observació per tal d’identificar els requisits del programari. Tot observant i analitzant les 

demandes informacionals dels usuaris hem pogut determinar el següent: 

- Les consultes es fan per mariner o per vaixell, o per tots dos. Per tant, cal relacionar 

mariner i vaixell. Un mariner o capità sovint anava canviant de vaixell al llarg del 

temps. 

- Sovint l’usuari només coneix el primer cognom de la persona que cerca. Això és un 

problema en un poble on els cognoms sovint es repeteixen, com ara: Maristany, 

Estaper, Millet, Pagès, etc. La relació mariner-vaixell permetrà destriar i identificar 

clarament la persona malgrat l’homonímia. També el malnom dels capitans és 

important per identificar-los unívocament. 

- Els noms dels vaixells han pogut canviar al llarg del temps. Cal que se’n faci constància. 

- Cal fer una abstracció de les dades per poder reduir-ne la complexitat, facilitar-ne la 

comprensió i poder introduir-les a la base de dades i presentar-les. Per això és 

necessari un camp de notes, per recollir tot allò que no es pot encabir en altres camps. 
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2.2.3 Estudi de les necessitats informacionals de l’Arxiu i el Museu 

L’Arxiu necessita, per una banda, resoldre consultes dels usuaris en el màxim d’eficiència i 

eficàcia possible. Per l’altra, també necessita tenir un control sobre els seus fons i col·leccions 

referents a història nàutica. Per aquesta raó, la base de dades resultant hauria de complir els 

següents requisits: 

- Unificar tota la informació  en una mateixa base de dades per poder resoldre les 

consultes de forma satisfactòria per a tots els usuaris. 

- Relacionar persona i vaixell amb els documents existents a l’Arxiu i al Museu que 

parlen del mateix, i també en els quals se’n fa referència directa o indirecta. 

L’Arxiu també rep sovint informació sobre capitans que caldria poder incorporar al sistema 

d’informació. Per això, cal que aquest permeti afegir nova informació i indicar-ne la font. Així 

com permetre vincular imatges o documents escanejats donats per particulars. 

Pel que fa al Museu, té una col·lecció important d’objectes donats per descendents de capitans 

que caldria vincular amb la informació que es té sobre ells. També, els objectes del museu 

sovint tenen relació amb un mariner o un vaixell concret i cal tenir-los ben identificats i 

relacionar-los amb la resta d’informació disponible. 

 

2.2.4 Recerca i anàlisi de bases de dades similars existents 

S’ha contactat amb els dos arxius més propers referents a temes de nàutica –l’Arxiu del Port 

de Tarragona i l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona– per conèixer com organitzen 

la informació que tenen sobre mariners i vaixells. 

ARXIU DEL PORT DE TARRAGONA 

- Registre històric de vaixells 

Es tracta d’un registre històric començat l’any 1874 i que arriba fins al 1976 dels 

vaixells que entren i surten del port. Són llibres de registre de gran volum on, en forma 

de llista, s’hi consignen els vaixells. Les dades que conté aquest registre han variat al 

llarg del temps. En un començament conté les dades següents: data d'entrada i de 

sortida, nom del vaixell, tonatge, nom del capità, procedència i destinació i 

mercaderies que carrega. Més endavant va passar a contenir les següents dades: tipus 
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de vaixell, nom del vaixell, nacionalitat, tonatge i vent i informació de maniobres fetes 

al port. I en els darrers anys conté: tipus de vaixell, nom, bandera, matrícula i tonatge. 

No es disposa d’un buidatge del registre i la consulta a través del registre digitalitzat 

penjat a Internet, que no disposa que cap cercador. 

 

- Fons de la Capitania Marítima de Tarragona  

El fons conté dues sèries importants amb informació de capitans i vaixells: els fulls 

d’assentament i els rols de despatx de vaixells (1859-1989), en el qual hi ha vaixells de 

pesca que han feinejat per la costa de Tarragona. S’hi ha fet un buidatge en una base 

de dades que només és per a ús del personal tècnic de l’Arxiu. Es tracta de la mateixa 

base de dades o aplicació que fa servir l’arxiu per gestionar els seus fons, tant històrics 

com administratius, i que va ser dissenyada pel departament de Sistemes d’Informació 

de la institució. 

 

- Llibres registre d’inscripció de les llibretes marítimes  

Tenen buidats en una base de dades els noms dels mariners que apareixen a la sèrie 

documental de llibres registre d’inscripció de les llibretes marítimes. És d’ús intern i 

s’hi poden fer cerques per diferents camps (nom i cognoms, població, etc.). La base de 

dades és feta amb el programa Microsoft Access i està adaptada a la sèrie documental 

amb els camps que la sèrie ofereix. 

ARXIU GENERAL DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 

- Registre de Marina 

Comprèn la cronologia 1801-1986 i són un total de 87 llibres de registre 

d’embarcacions de la matrícula de Barcelona i d’altres poblacions de la costa catalana. 

Formen part del fons de la Comandància de Marina de Barcelona i l’arxiu conserva les 

fitxes transcrites del llibres. 

 

Per millorar la consulta per part dels usuaris, l’Arxiu ha creat el lloc web 

https://sites.google.com/site/vaixellsrdm/ on han penjat les fitxes digitalitzades i les 

han transcrit perquè s’hi puguin fer cerques. Els vaixells estan ordenats per tipus i 

cadascun té una pàgina del lloc amb tota la informació de la fitxa corresponent, en 

castellà que és l’idioma original. El lloc web està en construcció. 

https://sites.google.com/site/vaixellsrdm/
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- Plataforma RIM (Recursos d’Informació del Museu)  

Antigament es tenia la informació en bases de dades disperses, però recentment s’ha 

unificat tot en una plataforma anomenada RIM (Recursos d’Informació del Museu). 

Aquesta plataforma té un potent cercador que engloba els fons de l’arxiu, el museu i la 

biblioteca. Té l’objectiu facilitar la consulta integrada a diferents serveis, aplicacions i 

recursos d’informació del Museu.  

 

El RIM ha estat un projecte impulsat i coordinat des de l’Arxiu i pel seu 

desenvolupament s’ha requerit de serveis informàtics externs. Es nodreix de les bases 

de dades Museumplus (del museu), per a objectes museístics, fotografies, cartografia i 

plànols, i Alfresco (de l’arxiu), per a documents d’arxiu històrics i també administratius. 

Inclou també un repositori on emmagatzemar documents digitalitzats per enllaçar-los 

amb les seves descripcions. Actualment, la plataforma només és accessible des de la 

sala de consulta de l’arxiu, però aviat es preveu que estigui disponible en línia a 

Internet. 

 

La plataforma permet fer cerques i després aplicar filtres de tot tipus (per data, per 

procedència, per tipus de material, etc.). Pel que fa a la seguretat, permet un accés 

amb contrasenya i un de sense. A l’usuari identificat li permet veure més camps i 

modificar-los. 

 

- Fons de la Compañía Trasatlántica Española 

Conté historials de capitans i de personal d’un període concret, uns en format digital i 

els altres en paper. Com la resta de fons de l’Arxiu estan descrits i catalogats a la 

plataforma RIM. 

 

Conclusions 

Tots dos arxius tenen fons documentals amb molta informació de capitans i vaixells. En tots 

casos es fa servir una aplicació general de gestió documental (dissenyada pels informàtics de la 

institució) per centralitzar les descripcions i les cerques. Aquesta mena d’aplicacions permeten 

descriure unitats documentals simples i complexes molt bé però no estan dissenyades per 
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descriure el contingut dels documents al detall, com és el cas de documents amb llistes 

extenses de capitans o vaixells. En aquests casos, l’arxiu del Museu Marítim ha optat per bastir 

una pàgina web senzilla on bolcar el contingut dels llibres anomenats de Registre de Marina. La 

cerca al lloc web es fa a través del cercador simple del mateix. A l’Arxiu del Port de Tarragona, 

han optat per crear bases de dades de buidatges, tot adaptant-ne els camps a la sèrie 

documental per descriure. En altres sèries, com la del Registre històric de vaixells, s’ha optat 

per digitalitzar completament els documents i posar-los a disposició del públic sense fer-ne, 

per ara, cap buidatge. 

El cas de l’Arxiu Municipal del Masnou és diferent ja que no conté grans fons documentals en 

aquest aspecte sinó documents dispersos. I de la majoria de documents cal fer buidatge de la 

informació per fer-la més accessible als usuaris. L’Arxiu compta amb una aplicació de gestió 

d’arxiu anomenada GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals) basada en Microsoft Access i 

oferta per la Diputació de Barcelona. Aquesta, però, no permet fer buidatges d’informació ni 

descriure al detall el contingut dels documents quan es tracta de llistes de persones (mariners i 

vaixells). Per aquesta raó, és necessari fer una base de dades especial.  
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3 DESENVOLUPAMENT DE L'OBJECTE DEL TFG 

3.1 Disseny del model conceptual de la base de dades 

A partir de l’anàlisi de la informació disponible, les consultes més freqüents, les necessitats 

dels usuaris i altres bases de dades, s’ha decidit dividir la base de dades en dues entitats 

fonamentals: mariners i vaixells. La primera entitat descriurà cada mariner en cada registre, i la 

segona en descriurà cada vaixell. 

Els atributs que tindrà cada entitat intenten recollir el màxim d’informació possible sobre el 

registre i es basen en la informació que tenim disponible i que es preveu que es pugui omplir. 

Per identificar unívocament cada registre o tupla crearem un atribut autonumèric que servirà 

de clau primària. Aquestes claus permetran de connectar tuples o registres a l’hora 

d’interrelacionar taules (convertides en clau foranes). 

En la nomenclatura de taules i camps s’ha seguit la sintaxi Camel Case pels atributs o camps 

(lletra inicial de cada paraula en majúscula) i el nom de les entitats en majúscula i singular. Per 

anomenar les taules intermèdies prendrem les tres primeres lletres de les taules separades per 

un guionet. A més a més s’han obviat els accents per millorar la comptabilitat amb els 

llenguatges relacionals. 

3.1.1 Model entitat-relació 

 NOM DE L’ENTITAT DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT 

1 MARINER Relació dels mariners i capitans del Masnou. 

2 VAIXELL Relació dels vaixells que van portar els mariners del Masnou. 
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ENTITAT 1 MARINER 

NOM DE 

L’ATRIBUT 

DESCRIPCIÓ DE L’ATRIBUT TIPUS DE 

DADES 

DEFINICIÓ 

DEL 

DOMINI 

VALORS 

VÀLIDS 

IdMariner Clau primària. Número natural 

exclusiu assignat 

seqüencialment i 

automàticament pel sistema en 

afegir nous registres. 

Autonumèr

ic 

Cadena 

autonumèri

ca. 

EX: 1, 2, 3, 

4 ... 

Nom Nom del mariner. Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: Joan, 

Jaume, ... 

Cognoms Cognoms del mariner. Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: 

Maristany 

Estaper, 

Casals, ... 

Sobrenom Sobrenom del mariner. Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

Ex: Tara, 

Xixet, ... 

DataNaixement Data de naixement. Data Data format 

dd/mm/aaa

a. 

EX: 

10/04/1887

, ... 

LlocNaixement Lloc de naixement. Text Llista 

d’autoritats 

de 

poblacions. 

CD: El 

Masnou, 

Alella, ... 
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DataDefuncio Data de defunció. Data Data format 

dd/mm/aaa

a. 

EX: 

20/02/1905

, ... 

LlocDefuncio Lloc de defunció. Inclou alta mar 

(naugrafi). 

Text Llista 

d’autoritats 

de 

poblacions, 

més “Alta 

mar”. 

EX: Manila 

(Filipines), 

Alta mar, ... 

Muller Nom i cognoms de la muller. Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: Maria 

Rosés 

Alsina, 

Teresa 

Bertran, ... 

Pare Nom i cognoms del pare o 

atribut IdMariner en cas de tenir 

també un registre. 

Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: Jacint 

Isern 

Hombravell

a, 20, ... 

Mare Nom i cognoms de la mare. Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: Antònia 

Fàbregas, 

Madrona 

Martí Jover, 

... 
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Descendents Informació sobre els 

descendents vius i contacte o 

atribut idMariner en cas de tenir 

també un registre. 

Memo Cadena de 

text extens 

o 

combinació 

extensa de 

text 

i números 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: Els 

descendent

s viuen a 

Montevide

o, Joan 

Maristany 

Bertran 

(fill), ... 

Tipus Tipus de mariner (capità, oficial, 

etc.). 

Text Conjunt de 

descriptors 

de les 

graduacions 

de 

mariners. 

CD: capità, 

oficial 1r, ... 

IdVaixell Clau forana relacionada amb la 

taula VAIXELL. L’IdVaixell ha 

d’estar donat d’alta a l’entitat 

VAIXELL. 

Enter Conjunt de 

descriptors 

de l’atribut 

IdVaixell de 

l’entitat 

VAIXELL. 

CD: 20, 14, 

... 

ReferenciaDocu

mentsarxiu 

Signatura dels documents 

d’arxiu que parlen del mariner. 

Text Conjunt de 

signatures 

del quadre 

de 

classificació 

de l’Arxiu. 

CD: 

101.01.04.0

3.00, 

101.02.03.0

3.00, ... 
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ReferenciaLlibr

es 

Nom dels llibres que parlen del 

mariner, any i pàgina. 

Memo Cadena de 

text extens 

o 

combinació 

extensa de 

text 

i números 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: 

Bassegoda 

(1928), p. 

50, Muray 

(2005) p. 

120, ...  

ReferenciaMus

eu 

Signatura dels objectes del 

museu que tenen relació amb el 

mariner. 

Memo Combinació 

extensa de 

text 

i números 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: M-505, 

M-1222, ... 

ReferenciaFoto

grafies 

Referència alfanumèrica de la 

imatge del mariner o 

relacionades. 

  

 

Memo Cadena de 

text extens 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: 8005, 

6495, ... 
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Notes Camp lliure per poder afegir les 

dades necessàries 

d’interès especial que no tenen 

un atribut específic. 

 

Memo Cadena de 

text de 

longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: Va 

néixer al 

carrer de la 

Quintana 

50, es va 

formar a 

l’Escola de 

Nàutica del 

Masnou, ... 

NotesPrivades Camp lliure per poder afegir les 

dades necessàries 

d’interès especial que no tenen 

un atribut específic però que 

contenen dades privades de 

visibilitat restringida. 

Memo Cadena de 

text de 

longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: Telèfon 

de contacte 

dels 

descendent

s: 

915682051, 

van 

contactar 

amb l’Arxiu 

l’estiu de 

2015, ... 
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ENTITAT 2 VAIXELL 

NOM DE L’ATRIBUT DESCRIPCIÓ DE 

L’ATRIBUT 

TIPUS DE 

DADES 

DEFINICIÓ 

DEL 

DOMINI 

VALORS 

VÀLIDS 

IdVaixell Clau primària. Número 

natural exclusiu 

assignat 

seqüencialment i 

automàticament pel 

sistema en afegir nous 

registres. 

Autonumè

ric 

Cadena 

autonumèri

ca. 

EX: 1, 2, 3, 4 

... 

Nom Nom del vaixell. 

 

Text Cadena de 

text de 25 

caràcters 

com a 

màxim. 

EX: Joven 

Adela, 

Soberano, ... 

Tipus Tipus de vaixell. Text Conjunt de 

descriptors 

del tipus de 

vaixells 

existents. 

CD: Goleta, 

Bergantí, ... 

AnyConstruccio Data de construcció de 

l’embarcació. 

Data Data format 

dd/mm/aaa

a. 

EX: 

10/02/1850, 

... 

AnyDesballestament Any de 

desballestament de 

l’embarcació. 

Data Data format 

dd/mm/aaa

a. 

EX: 

08/01/1870, 

... 
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IdMariner Clau forana 

relacionada amb la 

taula MARINER. 

L’IdMariner ha d’estar 

donat d’alta a l’entitat 

MARINER. 

Enter Conjunt de 

descriptors 

de l’atribut 

IdMariner 

de l’entitat 

MARINER 

CD: 21, 6, ... 

Eslora Expressada en peus. Real Valor 

numèric 

amb coma 

flotant. 

EX: 70, 68, ... 

Arqueig Expressat en tones. Real Valor 

numèric 

amb coma 

flotant. 

EX: 40, 45, ... 

Capacitat Expressada en tones. Real Valor 

numèric 

amb coma 

flotant. 

EX: 700, 800, 

... 

ReferenciaDocumentsa

rxiu 

Signatura dels 

documents d’arxiu que 

parlen del vaixell. 

Text Conjunt de 

signatures 

del quadre 

de 

classificació 

de l’Arxiu. 

CD: 

101.01.04.03.

00, 

101.02.03.03.

00, ... 
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ReferenciaLlibres Nom dels llibres que 

parlen del vaixell, any i 

pàgina. 

Memo Cadena de 

text extens 

o 

combinació 

extensa de 

text 

i números 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters 

EX: Bassegoda 

(1928), p. 50, 

Muray (2005) 

p. 120, ...  

ReferenciaMuseu Signatura dels objectes 

del museu que tenen 

relació amb el vaixell. 

Memo Combinació 

extensa de 

text 

i números 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: M-505, M-

1222, ... 

ReferenciaFotografies Referència 

alfanumèrica a 

fotografies del vaixells. 

  

 

Memo Cadena de 

text extens 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters. 

EX: 8005, 

6495, ... 

Observacions 

 

 

Camp lliure per poder 

afegir les dades 

necessàries 

d’interès especial que 

no tenen un atribut 

específic. 

 

Memo Cadena de 

text extens 

de longitud 

màxima 

65.535 

caràcters 

EX: Construït 

per Joan Sust 

a Blanes, 

abans 

anomenat 

Pablo Sensat, 

... 
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3.1.2 Diagrama entitat-relació 

En el diagrama entitat-relació podem veure les entitats (representades en rectangles) i les 

interrelacions (rombes) que conformaran la base de dades, amb llurs atributs (el·lipsis). De 

cada interrelació se n’indica la raó de cardinalitat, que és el nombre d’ocurrències d’entitat a la 

qual l’ocurrència de l’altra entitat pot estar associada. En aquest cas tenim: 

- Moltes a moltes (N:N) 

o 1 mariner pot estar associat a molts vaixells i 1 vaixell a molts mariners. 

o 1 mariner pot tenir associades 2 poblacions diferents (de lloc de naixement i 

mort) i en aquest cas també emprem N, i a 1 població poden haver nascut i 

mort molts mariners. 

o 1 mariner pot haver tingut diversos càrrecs (TipusMariner) al llarg de la vida i 

cada càrrec el poden haver fet molts mariners. 

- 1 a moltes (1:N) 

o 1 vaixell pot ser només d’1 tipus però cada tipus pot tenir molts vaixells. 

Alguns atributs són multivaluats (poden tenir més d’un valor alhora), per representar-los s’ha 

emprat la representació gràfica de doble el·lipsis. 
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3.1.3 Esquema de la base de dades 

A partir del model entitat-relació podem generar un model relacional amb taules i camps que 

constituirà l’anomenat esquema de la base de dades. 

Totes dues taules es relacionaran de tal manera que un mariner pot estar vinculat a diversos 

vaixells i un vaixell també vinculat a diversos mariners. Això és, una raó de cardinalitat de tipus 

N:N o moltes a moltes. El model relacional no permet interrelacions amb raó de cardinalitat 

moltes a moltes i, en aquests casos, cal afegir una taula intermèdia. Per tant, per representar 

aquesta relació es crearà una taula d’interrelació intermèdia. Aquesta s’anomenarà MAR-VAI 

(unió de MARINER i VAIXELL) i, a més de connectar totes dues entitats, afegirà els camps de 

Data (de la relació mariner-vaixell) i el d’IdTipusMariner, per consignar el càrrec del mariner en 

el vaixell. 

No s’han creat més taules intermèdies perquè les altres entitats com TIPUS_MARINER o 

POBLACIO no tenen atributs en les interrelacions i les connectarem amb la resta de les entitats 

mitjançant claus foranes. També caldrà vincular mariners amb altres mariners, ja que molts 

tenen relacions de parentiu (pare i fill) entre ells, això també es farà mitjançant clau foranes. 

La relació de taules i camps quedarà, doncs, de la següent manera: 
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TAULES d’entitats CAMPS (subratllada la clau primària) 

MARINER (IdMariner, Nom, Cognoms, Sobrenom, DataNaixement, 

LlocNaixement, DataDefuncio, LlocDefuncio, Muller, Pare, Mare, 

Descendents, Tipus, ReferenciaDocumentsarxiu, ReferenciaLlibres, 

ReferenciaMuseu, ReferenciaFotografies, Notes, NotesPrivades) 

VAIXELL (IdVaixell, Nom, TipusVaixell, AnyConstruccio, AnyDesballestament, 

Eslora, Arqueig, Capacitat, ReferenciaDocumentsarxiu, 

ReferenciaLlibres, ReferenciaMuseu, ReferenciaFotografies, 

Observacions) 

POBLACIO (IdPoblacio, Poblacio, Pais) 

TIPUS_MARINER (IdTipusMariner, TipusMariner) 

TIPUS_VAIXELL (IdTipusVaixell, TipusVaixell) 

TAULES 

d’interrelacions 

CAMPS 

MAR-VAI  (IdMariner, IdVaixell, Data, idTipusMariner) 

 

3.2 Diccionari de dades 

Cal establir un manual de procediments a l'hora d'introduir informació per evitar criteris 

catalogràfics diferents. En aquest sentit, les bases de dades documentals compten amb un eina 

anomenada diccionari de dades (data dictionary) que serveix per garantir la qualitat, fiabilitat, 

consistència i la coherència de la informació introduïda a la base de dades. Es tracta d’una llista 

detallada de cadascun dels camps de la base de dades amb l’especificació de diferents 

aspectes a tenir en compte a l’hora d’introduir els valors i com ha de funcionar el camp. 

(Raventós Moret, 2014) 

Per distingir entre els camps, s’han agrupat en grups de camps. De cada camp se n’indica la 

obligatorietat i la descripció. 
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TAULA MARINER 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control IdMariner X 

Autonumèric. Número seqüencial 

generat automàticament per 

identificar de manera unívoca el 

mariner. 

Descriptius 

Nom X Nom del mariner. 

Cognoms X Cognoms del mariner. 

Sobrenom  Sobrenom del mariner. 

DataNaixement  Data de naixement. 

LlocNaixement  Lloc de naixement. 

DataDefuncio  Data de defunció. 

LlocDefuncio  Lloc de defunció. 

Muller  Nom i cognoms de la muller. 

Pare  Nom i cognoms del pare. 

Mare  Nom i cognoms de la mare. 

Descendents  
Informació sobre els descendents 

vius i contacte. 

TipusMariner  
Tipus de mariner (capità, oficial, 

etc.). 

Referències 

ReferenciaDocumentsarxiu  
Signatura dels documents d’arxiu 

que parlen del mariner. 

ReferenciaLlibres  
Nom dels llibres que parlen del 

mariner, any i pàgina. 

ReferenciaMuseu  
Signatura dels objectes del museu 

que tenen relació amb el mariner. 

ReferenciaFotografies  
Referència alfanumèrica de 

fotografies del mariner. 

Notes Notes  
Camp lliure per poder afegir les 

dades addicionals. 
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NotesPrivades  

Camp lliure per poder afegir les 

dades addicionals de visibilitat 

restringida. 

 

TAULA VAIXELL 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control IdVaixell X 

Autonumèric. Número 

seqüencial generat 

automàticament per identificar 

de manera unívoca el vaixell. 

Descriptius 

Nom X Nom del vaixell. 

TipusVaixell X Tipus de vaixell. 

AnyConstruccio  Data de construcció. 

AnyDesballestament  Any de desballestament. 

Eslora  Expressat en peus. 

Arqueig  Expressat en tones. 

Capacitat  Expressat en tones. 

Referències 

ReferenciaDocumentsarxiu  
Signatura dels documents d’arxiu 

que parlen del vaixell. 

ReferenciaLlibres  
Nom dels llibres que parlen del 

vaixell, any i pàgina. 

ReferenciaMuseu  

Signatura dels objectes del 

museu que tenen relació amb el 

vaixell. 

ReferenciaFotografies  
Referència alfanumèrica 

d’imatges del vaixell. 

Notes Observacions  
Camp lliure per poder afegir les 

dades addicionals. 
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TAULA POBLACIÓ 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control IdPoblacio X 
Número d’identificació d’una 

població. 

Descriptius 
Poblacio X Nom de la població. 

Pais  País on es troba la població. 

 

TAULA TIPUS_MARINER 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control IdTipusMariner X 
Número d’identificació del tipus 

de mariner. 

Descriptius TipusMariner X 
Nom del càrrec o tipus de 

mariner. 

 

TAULA TIPUS_VAIXELL 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control IdTipusVaixell X 
Número d’identificació del tipus 

de vaixell. 

Descriptius TipusVaixell X Nom del tipus de vaixell. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treball de fi de grau  
 
Disseny i desenvolupament d’una base de dades de 
mariners i vaixells del Masnou 

Carlos Pino Andújar 
 
 

 

Pàgina 49 de 73 
 

TAULA MAR-VAI 

GRUP CAMP OBLIGATORI DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS 

De control 

IdMariner X 
Número d’identificació d’un 

mariner de la taula MARINER. 

IdVaixell X 
Número d’identificació d’un 

vaixell de la taula VAIXELL. 

Descriptius 

Data  
Data de la relació entre el 

mariner i el vaixell. 

IdTipusMariner  
Càrrec o tipologia del mariner en 

el vaixell relacionat. 

 

A continuació tenim el diccionari de dades detallat camp per camp: 

TAULA MARINER 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Nom 
Domini Nom del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació No pot quedar buit. 
Obligatorietat Obligatori. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si els cognoms són catalans, el nom s’escriurà en català malgrat 
que a la font aparegui en castellà. Cal traduir correctament el 
nom al català. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Cognoms 
Domini Cognoms del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua La de la font. 
Controls de validació No pot quedar buit. 
Obligatorietat Obligatori. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Entre els dos cognoms no escriurem la conjunció i. Els cognoms 
s’han d’accentuar segons la normativa vigent, com ara Pagés > 
Pagès, i també escriure’s segons l’ortografia actual sempre que 
sigui possible, com ara Maristañ > Maristany. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Sobrenom 
Domini Sobrenom o malnom del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’ha d’adequar a l’ortografia i accentuació actual sempre que 
sigui possible, com ara Ñol > Nyol. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) DataNaixement 
Domini Data de naixement del mariner. 
Tipus Data. 
Tractament documental No escau.  
Llengua No escau. 
Controls de validació No admet valors fora d’interval. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Les dades s’han d’introduir en el format: dd/mm/aaaa. Ex: 
28/01/1856. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) LlocNaixement 
Domini Lloc de naixement del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge controlat. 
Llengua Català. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si es vol afegir un lloc que no apareix a la llista cal afegir-lo a la 
llista de termes autoritzats, indicant població i país. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) DataDefuncio 
Domini Data de defunció del mariner. 
Tipus Data. 
Tractament documental No escau.  
Llengua No escau. 
Controls de validació No admet valors fora d’interval. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Les dades s’han d’introduir en el format: dd/mm/aaaa. Ex: 
28/01/1856. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) LlocDefuncio 
Domini Lloc de defunció del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge controlat. 
Llengua Català. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si es vol afegir un lloc que no apareix a la llista cal afegir-lo a la 
llista de termes autoritzats, indicant població i país. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Muller 
Domini Nom de la muller del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si els cognoms són catalans, el nom s’escriurà en català malgrat 
que a la font aparegui en castellà. Cal traduir correctament el 
nom al català. No s’escriurà la conjunció i entre els dos cognoms. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Pare 
Domini Nom del pare del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si els cognoms són catalans, el nom s’escriurà en català malgrat 
que a la font aparegui en castellà. Cal traduir correctament el 
nom al català. No s’escriurà la conjunció i entre els dos cognoms. 
Si el pare és un altre capità s’hi pot vincular el seu registre amb 
número de IdMariner.  

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Mare 
Domini Nom de la mare del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si els cognoms són catalans, el nom s’escriurà en català malgrat 
que a la font aparegui en castellà. Cal traduir correctament el 
nom al català. No s’escriurà la conjunció i entre els dos cognoms. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Descendents 
Domini Informació sobre els descendents del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Informació sobre els descendents o atribut IdMariner en cas de 
tenir també un registre. Per descendents vius i contacte (telèfon i 
adreça electrònica (cal emprar el camp NotesPrivades). Per 
indicar el parentiu es farà entre parèntesi, com ara “Joan 
Maristany Sust (fill)”. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) TipusMariner 
Domini Càrrec o tipus de mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge controlat. 
Llengua Català. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat Sí. Es poden assignar diversos valors a aquest camp. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si cal afegir un terme que no apareix a la llista cal afegir-lo a la 
llista de termes autoritzats. 

  

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaDocumentsarxiu 
Domini Referència a documents d’arxiu on s’esmenti el mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat Sí. Es poden assignar diversos valors a aquest camp. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Cal emprar les signatures de l’Arxiu. 

 

 

  



 

Treball de fi de grau  
 
Disseny i desenvolupament d’una base de dades de 
mariners i vaixells del Masnou 

Carlos Pino Andújar 
 
 

 

Pàgina 54 de 73 
 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaLlibres 
Domini Nom dels llibres que parlen del mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Llista dels llibres amb el següent format: autor (any), pàgina. 

  

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaMuseu 
Domini Signatura dels objectes del museu que tenen relació amb el 

mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Les signatures han de tenir el format M-número. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’escriuran les signatures un rere l’altra separades per comes. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaFotografies 
Domini Referència alfanumèrica de fotografies que hi ha a l’Arxiu del 

mariner. 
Tipus Numèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’escriuran les signatures un rere l’altra separades per comes. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Notes 
Domini Notes addicionals sobre el mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Dades escrites en llenguatge natural. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) NotesPrivades 
Domini Notes addicionals sobre el mariner de visibilitat restringida. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Dades escrites en llenguatge natural. 

 

TAULA VAIXELLS 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Nom 
Domini Nom del vaixell. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua La de la font. 
Controls de validació No pot quedar buit. 
Obligatorietat Obligatori. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

No es pot traduir el nom ni corregir-ne l’ortografia. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) TipusVaixell 
Domini Nom del tipus de vaixell. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge controlat. 
Llengua Català. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat Obligatori. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Si es vol afegir un terme que no apareix a la llista cal afegir-lo a la 
llista de termes autoritzats. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) AnyConstruccio 
Domini Any de construcció del vaixell. 
Tipus Data. 
Tractament documental No escau.  
Llengua No escau. 
Controls de validació No admet valors fora d’interval. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Només l’any. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) AnyDesballestament 
Domini Anys de desballestament del vaixell. 
Tipus Data. 
Tractament documental No escau.  
Llengua No escau. 
Controls de validació No admet valors fora d’interval. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Només l’any. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Eslora 
Domini Eslora del vaixell. 
Tipus Numèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Expressat en peus. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Arqueig 
Domini Arqueig o volum del vaixell. 
Tipus Numèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Expressat en tones. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Capacitat 
Domini Capacitat del vaixell. 
Tipus Numèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Expressat en tones. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaDocumentsarxiu 
Domini Referència a documents d’arxiu on s’esmenti el vaixell. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Només admet valors d’una llista de termes autoritzats. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat Sí. Es poden assignar diversos valors a aquest camp. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Cal emprar les signatures de l’Arxiu. 

  

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaLlibres 
Domini Nom dels llibres que parlen del vaixell. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Llista dels llibres amb el següent format: autor (any), pàgina. 

  

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaMuseu 
Domini Signatura dels objectes del museu que tenen relació amb el 

mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Les signatures han de tenir el format M-número. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’escriuran les signatures un rere l’altra separades per comes. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) ReferenciaFotografies 
Domini Referència alfanumèrica de fotografies que hi ha a l’Arxiu del 

vaixell. 
Tipus Numèric. 
Tractament documental No escau. 
Llengua No escau. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No.  
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’escriuran les signatures un rere l’altra separades per comes. 

 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Observacions 
Domini Camp lliure per poder afegir les dades addicionals. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Només s’hi pot escriure informació que no estigui a altres camps. 

 

TAULA POBLACIO 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Poblacio 
Domini Nom de la població. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat Sí. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Cal escriure el nom en català, si en té. 
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PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Pais 
Domini País on es troba la població. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Cal escriure el nom en català, si en té. 

 

TAULA TIPUS_MARINER 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) TipusMariner 
Domini Càrrec o tipus de mariner. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat Sí. Es poden assignar diversos valors a aquest camp. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Cap. 

 

TAULA TIPUS_VAIXELL 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) TipusVaixell 
Domini Nom del tipus de vaixell. 
Tipus Alfanumèric. 
Tractament documental Llenguatge lliure. 
Llengua Català. 
Controls de validació Cap. 
Obligatorietat Obligatori. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

S’accepten embarcacions mitxes, com ara goleta-bergantí. 
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TAULA MAR-VAI 

PARÀMETRE  VALOR 

Etiqueta (nom) Data 
Domini Data de relació del vaixell amb el mariner. 
Tipus Data. 
Tractament documental No escau.  
Llengua No escau. 
Controls de validació No admet valors fora d’interval. 
Obligatorietat No. 
Repetibilitat No és un camp repetible. 
Instruccions per a 
l’entrada de dades 

Les dades s’han d’introduir en el format: dd/mm/aaaa. Ex: 
28/01/1856. 

 

3.3 Interfícies i funcionalitats 

Un dels components de tota base de dades són les interfícies, que permeten a cada tipus 

d’usuari especificar les seves sol·licituds. D’aquesta manera, cada tipus d’usuari tindrà un nivell 

d’accés diferent a la base de dades. 

3.3.1 Usuaris 

Cal distingir les categories o rols d’usuaris que interactuaran amb la base de dades. Aquests 

seran: 

- Administrador de base de dades. És el responsable de supervisar i gestionar el sistema, 

i garantir la seguretat, la integritat i la qualitat de les dades. En aquest cas, serà el 

personal de l’Arxiu. 

- Usuari final. Ha de tenir un accés a l’esquema extern de la base de dades limitat als 

formularis, sistemes de menús i transaccions programades i predefinides. En el cas de 

la nostra base de dades, podem distingir diferents tipus d’usuari final: 

o Usuari intern. Serà el propi personal de l’Arxiu, el qual podrà introduir dades, 

modificar-les o consultar-les lliurement. En aquesta categoria també inclourem 

el personal del Museu, que podrà veure els registres i afegir-ne informació 

però sense tenir control de l’administració de la base de dades. 

o Usuari extern. Es tractarà dels usuaris que puguin fer servir la base de dades de 

forma autònoma per cercar-hi informació. No podran modificar la informació, i 

la visibilitat d’alguns camps amb informació confidencial serà limitada. 
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Diagrama de casos d’ús 

En el següent diagrama de casos d’ús podem veure els actors o usuaris que faran servir el 

programari i les funcionalitats que ofereix (casos d’ús) i que pot iniciar cada actor. (Pradel 

Miquel, 2016) 

 

 

3.3.2 Interfícies 

Les interfícies es basaran en menús, que guiaran a l’usuari a formular la sol·licitud, i en 

formularis per poder veure o modificar les dades. Es farà servir llenguatge natural i es basaran 

en formularis. Es pretén que siguin fàcils d’utilitzar i que en resulti una navegació intuïtiva. 

Interfície de consulta 

Serveix per establir la comunicació entre les necessitats d’informació i el sistema de 

recuperació d’informació o base de dades. Tindrà les següents pàgines: 
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- Pàgina de consulta. Permet formular la necessitat d’informació mitjançant un 

cercador. Es podrà fer una consulta simple o una d’avançada. Ha de permetre la 

recuperació de registres que coincideixen amb els valors especificats. Tindrà els 

següents components: 

o Identificació de la pàgina i de la base de dades. 

o Nivells de consulta simple i avançada. 

o Quadre de text per recollir la consulta feta per l’usuari. 

o Delimitació de la cerca a un sol camp o a la totalitat de camps visibles. 

o Elecció del sistema d’ordenació de resultats. 

o Navegació entre pàgines de la interfície. 

 

- Pàgina de resultats. Serà la llista de resultats obtinguda de la consulta anterior. Els 

seus components seran: 

o Identificació de la pàgina i de la base de dades. 

o Informació sobre el terme de cerca i els resultats obtinguts. 

o Llista amb la descripció bàsica dels documents. 

– Estructura. 

– Inclusió del nom del camp. 

– Casella de selecció. 

o Informació sobre errors o absència de resultats. 

o Opcions de gestió dels registres o documents. 

o Elecció del sistema d’ordenació dels resultats. 

o Filtratge de resultats. 

o Navegació entre registres de la base de dades. 

o Avanç i retrocés en les pàgines de resultats. 

o Navegació entre pàgines de la interfície. 

 

- Visualització del registre complet. Contindrà la totalitat dels camps amb informació 

sobre un registre. Els seus components seran: 

o Identificació de la pàgina. 

o Indicació del número de registre que s’està visualitzant. 

o Navegació entre registres de la base de dades. 

o Avanç i retrocés entre els registres seleccionats. 
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o Navegació entre pàgines de la interfície. 

Formulari de seguretat 

Cal crear un formulari de seguretat o de control de seguretat d’accés per diferenciar els usuaris 

que estan registrats dels que no. D’aquesta manera es diferencia l’accés que hi tindrà el 

personal de l’Arxiu del que tindran els usuaris de l’Arxiu que interactuïn directament amb la 

base de dades. En principi, només el personal de l’Arxiu tindrà accés a través d’una 

contrasenya i un nom d’usuari. Els usuaris externs, per la seva banda, hauran d’entrar sempre 

com a convidats. L’accés que es tindrà un cop dins de la base de dades ha de ser diferent per 

als dos tipus d’usuari: l’usuari registrat podrà modificar la base de dades i tindrà accés a més 

camps, mentre que l’usuari convidat no podrà modificar la informació ja que només en tindrà 

una vista de només lectura, i no veurà alguns camps. 

Altres interfícies 

No cal cap pàgina d’ajuda i informació general perquè es preveu que es consulti a la mateixa 

sala de consulta de l’Arxiu, amb la supervisió del personal del mateix.  

3.4 Implantació de la base de dades 

Un cop modelada la base de dades, cal bastir-la i implantar-la. Primer de tot, cal escollir el 

programari i maquinari adient segons els requeriments expressats en el model conceptual i el 

disseny de les característiques de les interfícies. Caldrà examinar els programes candidats fins 

trobar-ne un que s’adapti bé als requisits expressats. Aquesta tasca resta pendent de 

realització, ja que serà encomanada als tècnics informàtics. En la tria caldrà valorar aspectes 

com: 

- Adaptació als requisits establerts en el disseny del model conceptual. 

- Adaptació a les funcionalitats de les interfícies descrites. 

- Comptabilitat amb els sistemes informàtics de l’Ajuntament. 

- Utilització d’estàndards (llenguatge SQL i model relacional). 

- Facilitat d’ús i referències d’altres usuaris. 

- Cost econòmic. 
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ESBÓS DE LA BASE DE DADES 

Per poder començar a utilitzar la base de dades, n’hem elaborat un esbós previ amb el 

programa Microsoft Access 2010. Aquest esbós pot funcionar fins que l’equip informàtic en 

dissenyi la versió definitiva que compleixi els requisits expressats. En l’esbós s’ha optat pel 

programa Microsoft Access 2010 perquè l’Ajuntament en disposa de la llicència i és d’ús 

corrent en gran part dels ordinadors. Representa, també, un dels possibles candidats a allotjar 

la base de dades final, ja que no implica un cost extra per a l’Ajuntament i compleix gran part 

dels aspectes descrits en l’apartat anterior.  

Les dades inicials de l’esbós de base de dades s’han pres dels full de càlcul dels quals disposava 

l’arxiu amb informació de capitans i vaixells, ja que és la font informatitzada més completa en 

aquest aspecte. Aquests fulls de càlcul s’han importat i transformat en taules de base de 

dades. Les dades s’han carregat a la base de dades en dues taules que s’han creat seguint el 

model conceptual dissenyat. Alguns camps, però, encara s’han d’ajustar al model conceptual 

perquè funcionin tal com s’espera, com és el cas dels camps d’interrelació entre cada mariner i 

cada vaixell. Això és així perquè les dades inicials feien servir un camp de text que feia que no 

existís cap relació entre ambdues taules. També passa el mateix amb els camps de tipus de 

mariner i de vaixell. Es preveu que l’equip informàtic de l’Ajuntament ajusti aquests camps i 

acabi de bastir la base de dades definitiva amb els requisits demanats. 

S’ha creat un formulari de seguretat i d’accés per a l’esbós. Permet distingir entre dos usuaris: 

intern i extern. L’intern hi entra amb un nom d’usuari i un mot de pas i pot modificar els 

registres mentre que l’altre hi entra en mode només de lectura. L’esbós permet afegir més 

usuaris a la taula anomenada USUARIOS. Actualment només s’ha donat d’alta un usuari intern 

anomenat arxiu i amb el mot de pas igual que el nom d’usuari. 

PREVISIÓ D’IMPLANTACIÓ 

Amb els requisits exposats, l’equip informàtic haurà de trobar l’aplicació que implantarà la 

base de dades dissenyada per fer les primeres proves. Tot fent proves, es poden ajustar 

aspectes del disseny de la base de dades, com ara definicions de camps o funcionalitats de les 

interfícies. Caldrà introduir els canvis necessaris fins a obtenir el resultat esperat. Després 

caldrà fer proves de funcionalitat i usabilitat per avaluar la base de dades i comprovar que 

respon com s’esperava. 
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CÀRREGA DE DADES 

Posteriorment, caldrà afegir la informació de capitans i vaixells que es troben en les fonts 

disponibles trobades per convertir la base de dades en una veritable base de dades 

centralitzada de tota la informació disponible. Aquest procés serà lent, tenint en compte els 

recursos humans actuals de l’Arxiu. Es preveu fer de forma lenta però continuada. Es 

començarà per les tasques que comporten menys feina i aporten més informació de qualitat. 

La previsió de càrrega de dades és la següent: 

 TASCA PREVISIÓ 

1 Introducció de la informació de les fitxes escrites a mà de 

capitans fetes per l’antic director del Museu.  

Juliol de 2018 -  

Agost de 2018 

2 Introducció de les referències a documents d’arxiu (fonts 

primàries) que estiguin inventariats. 

Setembre de 2018 - 

Octubre de 2018 

3 Introducció de les referències a fotografies que estiguin 

inventariades. 
Novembre de 2018 

4 Introducció de les referències a objectes del museu. Novembre de 2018 

5 Introducció de les referències a documents d’arxiu (fonts 

secundàries) que estiguin inventariats. 

Desembre de 2018 - 

Gener de 2019 

6 Introducció de les referències a llibres que parlen sobre un 

sol capità. 
Febrer de 2019 

7 Introducció de les referències a llibres que parlen de molts 

capitans. 

Març de 2019 -  

Abril de 2019 

8 Inventari de la col·lecció de nàutica. Maig de 2019 - 

Juny de 2019 

9 Introducció de la informació o referències a la col·lecció de 

nàutica. 
Juny de 2019 

10 Introducció de la informació que hi ha a l’arxiu de 

complement de l’Arxiu. 
Juliol de 2019 

11 Recerca al Registre de Marina de mariners del Masnou i 

introducció de la informació. 
Juliol de 2019 
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MANTENIMENT I DIFUSIÓ 

Quan la base de dades definitiva estigui dissenyada per l’equip informàtic, amb els canvis 

introduïts al model conceptual, es podrà donar per definitiva l’estructura de la base de dades. 

Això es publicarà en un llibre d’estil, juntament amb el diccionari de dades i les normes per 

introduir les dades i quin tractament document tindran. Aquest document servirà per 

mantenir la coherència en les dades al llarg del temps. 

A més a més, caldrà establir una política de formació per als usuaris interns del sistema de 

base de dades (personal administratiu de l’Arxiu i del Museu, i tècnics del Museu). 

S’organitzaran, doncs, sessions de formació per formar-los en l’ús de la base de dades i la 

introducció i consulta de dades. 

Finalment caldrà fer difusió i promoció de la nova base de dades. La difusió es pot fer a través 

d’una notícia al web de l’Ajuntament i la revista municipal. També s’afegirà informació sobre 

l’existència de la base de dades al web i, en un futur, es pot preveure la publicació de la base 

de dades al web, ja sigui en format PDF (elaborant un informe de la base de dades) o creant un 

cercador web on pujar les dades en un lloc web. 

INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE GESTIÓ DE L’ARXIU 

L’Arxiu compta amb una aplicació de gestió d’arxiu anomenada GIAM (Gestió Integral d’Arxius 

Municipals) basada en Microsoft Access. En ella, s’hi descriu el contingut de l’Arxiu, però per 

donar resposta a demandes d’informació que no satisfeia aquesta base de dades, al llarg dels 

anys s’han anat creant base de dades específiques complementàries per catalogar tipus de 

documents especials (fotografies), per fer buidatges (actes del ple i llicències d’obres 

particulars) o per descriure més detalladament sèries documentals (expedients de secretaria). 

Amb el present projecte, s’hi afegeix a aquesta llista la base de dades de mariners i vaixells del 

Masnou.  

Aquesta diversitat de bases de dades fa palesa la necessitat de crear un metacercador que 

interactuï amb totes aquestes bases de dades i n’extregui informació per oferir-la en una única 

aplicació cercadora.  
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També cal millorar la integració de la base de dades de capitans amb la resta de base de dades 

d’inventari de l’Arxiu, de manera que les referències a documents d’arxiu o fotografies 

contingudes en la base de dades siguin accessibles des de la mateixa. 
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4 VALORACIÓ I CONCLUSIONS FINALS 

Una de les consultes més habituals a l’Arxiu Municipal del Masnou és la referent a algun 

mariner o vaixell del segle XIX. Això és així perquè en aquella època gran part de la població es 

dedicava a l’ofici de la marina mercant de vela. El principal problema de l’Arxiu pel que fa a la 

informació sobre la història nàutica i els seus protagonistes és manca de centralització, la 

redundància de la informació en diversos llibres o llistes i la inconsistència perquè són de difícil 

actualització pel fet d’estar en molts llocs i aïllades. Per tot plegat, és difícil d’obtenir tota la 

informació relativa a un mateix capità o vaixell alhora. Alhora és una de les principals 

demandes dels usuaris, tan externs com interns, de poder obtenir tota la informació sobre una 

persona o objecte de forma ràpida i completa. Per aquesta raó hem volgut donar solució a 

aquest problema amb la creació d’un sistema de base de dades, per tal de millorar la 

satisfacció en les cerques en l’Arxiu. 

El projecte partia d’una relació d’objectius generals i específics, un enquadrament del projecte 

en l’organització i els seus precedents, una planificació de tasques i un calendari d’actuació.  

En la creació de la base de dades de mariners i capitans s’han intentat seguir les següents 

fases: 

1. Anàlisi de l’organització i dels objectes candidats a ser registrats. 

2. Disseny del model conceptual de la base de dades. 

3. Implantació de la base de dades. 

En la primera fase s’ha fet un estudi de les fonts disponibles sobre l’objecte a ser registrat i 

representat a la base de dades: mariners i vaixells del Masnou. Això ha permès conèixer millor 

quina mena de dades tenim per fornir la base de dades resultant. Tot seguit, s’han analitzat les 

necessitats informacionals dels usuaris externs de l’Arxiu en aquest aspecte, tot analitzant les 

consultes i demandes més freqüents. I també les necessitats que té el personal de l’Arxiu i del 

Museu, ja que la base de dades també ha de servir per donar resposta a necessitats de caire 

més intern. Per acabar la fase d’anàlisi, s’han cercat precedents i bases de dades similars. 

Concretament, hem analitzat com organitzen la informació de mariners i vaixells l’Arxiu del 

Port de Tarragona i l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona. 

En la següent fase, s’ha entrat de ple en l’estructuració, organització i sistematització de la 

informació per dissenyar i desenvolupament de la base de dades. A partir de la informació 
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analitzada, s’ha decidit l’estructura de dades de la base de dades. El nucli del projecte ha estat 

el disseny del model conceptual de la base de dades. Aquest ha inclòs el model entitat-relació, 

amb totes les entitats que es volen descriure i els seus atributs. S’ha emprat un diagrama per 

representar visualment el model. A partir del model entitat-relació s’ha generat un model 

relacional amb el qual obtenir l’esquema de la base de dades relacional en taules i camps. 

Seguidament, s’ha emprat l’eina anomenada diccionari de dades, pròpia de les bases de dades 

documentals, per descriure cada camp al detall en aspectes com el tractament documental, la 

llengua d’introducció, controls de validació, obligatorietat i instruccions per a l’entrada de 

dades. D’aquesta manera, el diccionari de dades serveix garantir la consistència i coherència 

en l’entrada de dades i n’evita disparitats. 

Un cop dissenyada la base de dades de forma conceptual, ens hem ocupat de diferenciar els 

tipus d’usuari que la faran servir per així poder decidir millor les interfícies que haurà de tenir 

el sistema. S’han determinat les característiques i funcionalitats que han de tenir les interfícies 

segons els usuaris i, per acabar, s’ha fet relació del procés d’implantació i tasques pendents 

que queden fora de l’abast del present treball. 

El projecte proposava crear un base de dades de mariners i vaixells del Masnou per resoldre un 

problema concret de l’Arxiu Municipal del Masnou. Els objectius inicials –conèixer, centralitzar 

i interrelacionar la informació sobre nàutica del Masnou per poder respondre millor a les 

consultes– representen un procés llarg. No obstant això, però podem dir que amb la creació 

d’aquesta base de dades avancem un pas més en la millorar de l’accessibilitat a aquesta 

informació i la resolució de les consultes que rebem.  

Amb aquest projecte hem pogut dissenyar un sistema eficaç per centralitzar la informació que 

tenim. Malgrat tot, hem trobat alguns entrebancs en el procés, com el fet que necessitem 

l’ajuda de tècnics informàtics per acabar de fer realitat la base de dades dissenyada. La 

conseqüència d’això és que ara per ara no puguem disposar encara de la base de dades tal 

com està dissenyada en el model conceptual i fa palesa la necessitat contínua del treball en 

equip multidisciplinari que caracteritza la nostra disciplina. 

La base de dades resultant creiem que ajudarà enormement a controlar millor la informació de 

què disposa i que gestiona l’Arxiu, alhora que millorarà i afavorirà les consultes sobre nàutica, 

que era un dels objectius plantejats inicialment. En un poble tant mariner com el Masnou, era 

un anomalia disposar de tanta informació sobre nàutica i que estigués tant poc organitzada. 
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Venim, doncs, a ajudar a suplir aquesta mancança amb aquesta base de dades que representa 

un pas cap a una millor organització i difusió de tot el que té l’Arxiu. Creiem que la base de 

dades donarà resposta a gran part de les demandes informacionals en aquest àmbit. I també 

és important el fet que compleix l’objectiu marcats de relacionar mariners i capitans amb la 

documentació d’arxiu i els objectes del Museu de Nàutica. Això permetrà donar a conèixer més 

els fons i col·leccions que tenim. 

En definitiva, el gran objectiu del treball era crear un nou sistema d’informació per donar 

resposta a una demanda, estructurar, organitzar i sistematitzar les dades que tenim per poder-

les oferir als usuaris. Creiem que els objectius en aquest sentit s’han assolit. I de ben segur, la 

base de dades resultant servirà per millorar i agilitar les recerques de capitans i vaixells i 

convertir l’Arxiu Municipal del Masnou en un referent en història nàutica. 
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