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CONGRÉS 2017 A REUS 

www.arxivers.cat 
 
 

Una vegada més l’arxivística catalana disposarà d’un espai de trobada immillorable per 

intercanviar experiències i nous coneixements, i establir relacions professionals i generar negocis. 

Els propers dies 4, 5 i 6 de maig del 2017  tindrà lloc a la ciutat de Reus el nostre XVIè congrés 

que per primera vegada incorpora en el seu nom el concepte de “gestió documental”. A partir d’ara 

l’esdeveniment passa a anomenar-se “Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de 

Catalunya”  integrant d’aquesta manera els diferents perfils professionals que van des de la 

participació en la creació dels documents fins a la seva preservació a llarg termini. En aquest llarg 

procés, amb la participació dels nostres professionals, el rigor i la competència empresarial 

necessària i amb el treball interdisciplinari amb altres professionals, podem bastir les sòlides 

bases de l’accés a una informació de qualitat. Aquest serà un dels grans temes presents en 

aquest congrés que tractarà totes les fases de la gestió de documents de manera innovadora, 

revisant molts dels seus punts fins ara acceptats com a bàsics, i mirant d’aportar una dimensió 

potent per afrontar els reptes socials i empresarials que el present i el futur ens deparen. Estem 

convençuts que aquests coneixements han de servir per modular l’Administració Digital del futur i 

per contribuir activament en una Societat Digital més justa, cívica i compromesa. Des dels 

dissenys dels procediments que facin més eficients els processos de negoci a la preservació del 

coneixement que esdevindrà patrimoni i memòria de la nostra activitat humana. L’arxivística i la 

gestió documental conviuen en un mateix paradigma de continuïtat i eficiència, i creix l’interès i la 

necessitat entre els seus professionals per garantir estructures administratives més sòlides i una 

rendició de comptes ajustada tant del present com del passat. 

Amb el màxim esforç dels nostres socis institucionals i partners tecnològics i amb el treball d’un 

comitè científic de primera qualitat disposareu d’un programa ben atractiu a tots nivells. L’AAC es 

compromet una vegada més a fer que aquest Congrés sigui una referència catalana, però que el 

coneixement i el valor que l’arxivística d’aquest país ofereix pugui ser també presentada arreu del 

món. 

 

Joan Soler i Jiménez 

President de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya 
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PROGRAMA CIENTÍFIC  

http://arxivers.cat/programa-i-ponents/programa-cientific/  
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ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS-GESTORS DE DOCUMENTS DE CATALUNYA  

 

www.arxivers.com  
 

 

ORÍGENS I ACTUALITAT  

El 25 de juny de 1985 un grup de professionals vinculat als arxius aprovaren, en assemblea 

general extraordinària, els estatuts de l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Prenia cos legal, 

doncs, l’associació amb la finalitat genèrica inicial de “procurar el bé dels arxius i dels arxivers de 

Catalunya”. El primer llistat de socis, tancat a 1 de març de 1986, oferia la xifra de 87 membres, 

provinents d’arxius municipals, “històrics comarcals”, departaments de la Generalitat i també 

arxius privats. 

Actualment, l’AAC-GD compta amb un total de 784 associats, distribuïts en quatre categories 

(socis numeraris, adherits, institucionals i estudiants), i ha aconseguit ser el referent corporatiu per 

als arxivers-gestors de documents catalans, tant des de la perspectiva dels mateixos professionals 

del sector com la de les administracions i dels més significats agents de la societat civil. 

 

QUI SOM? 

L’Associació som la suma dels seus membres i l’espai on la representació col·lectiva de la nostra 

professió troba cabuda per al treball, el debat i l’acció. Una suma i un espai, naturalment, oberts a 

la col·laboració lleial amb les professions afins i al servei eficient de la ciutadania i de les 

organitzacions. 

Institucionalment, l’Assemblea General de socis és l’òrgan de poder màxim de l’AAC-GD. És 

l’Assemblea l’encarregada d’escollir democràticament la Junta Directiva, entre les candidatures 

presentades pels socis numeraris, per tal que executi el seu mandat durant quatre anys. I és 

l’Assemblea també l’encarregada de validar, anualment, la seva gestió. Per ajudar a una millor 

realització de les tasques que té encomanades la Junta Directiva aquesta compta amb el suport 

dels grups i les comissions de treball. 
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QUÈ FEM? 

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya té com a objectiu principal enfortir i 

potenciar la figura de l’arxiver i el gestor de documents. També té com a missió defensar els 

interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així 

com la d’impulsar i desenvolupar la professió mitjançant accions de promoció i de formació a 

través de cursos específics, jornades i congressos. 

L’AAC s’encarrega, a més, de distribuir informació relativa al món de l’arxivística i d’oferir 

assessorament a l’hora d’engegar projectes de difusió i de protecció del patrimoni documental de 

Catalunya. 

L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el sector 

professional de l’arxivística, ha realitzat moltes accions i activitats amb diferents organismes i 

entitats com la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

el Ministeri de Cultura i diversos ajuntaments. També és sòcia i col·labora amb l’ONG Arxivers 

Sense Fronteres, des de la seva creació. 

En l’àmbit internacional, l’Associació és membre del Consell Internacional d’Arxius des de 1988. 

Des de l'any 1992, un representant de l’AAC-GD, forma part del Comitè Directiu de la Secció 

d’Associacions Professionals (SPA) del CiA i n'ocupà la vicepresidència durant el període 2000 - 

2004. 

 

· Estatuts de l’AAC-GD:  http://bit.ly/2n6MiN0  
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DIADA INTERNACIONAL DELS ARXIUS. 9 DE JUNY 

 

QUÈ ÉS I COM HO CELEBREM? 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius , la setmana del 8 de juny molts 

arxius catalans obren les seves portes i organitzen de manera simultània nombroses activitats 

culturals (exposicions, conferències, jornades de portes obertes, etc) per tal de donar a conèixer i 

promoure els arxius entre la ciutadania. Aquesta és una excel·lent oportunitat per descobrir o 

aprendre més sobre aquests equipaments culturals de primer ordre i sobre els professionals que 

hi treballen i tenen cura del patrimoni documental. Hem de recordar que els serveis que 

s’ofereixen des d’aquests centres estan adreçats al conjunt de la ciutadania i la seva existència 

contribueix a la constitució i salvaguarda de la nostra memòria individual i col·lectiva. 

L’any passat, des de l’AAC-GD vam realitzar una forta campanya publicant diversos articles de 

diferents professionals de l’arxivística i la gestió documental a la secció Arxipèlag del diari digital 

de la Cultura Catalana Núvol  http://www.nuvol.com/arxipelag/ . 

 

EL 9 DE JUNY ÉS EL DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS? 

L’any 2004, en el congrés internacional d’arxius, celebrat a Viena, es va adoptar una resolució 

unànime de tots els participants per la qual es va demanar a les Nacions Unides la creació d’un 

Dia Internacional dels Arxius . Així, des de l'any 2008 i coincidint amb el 60è aniversari de la 

fundació del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA), el 9 de juny de 1948, els arxius de tot el món 

celebren la seva diada. 

A través del Dia Internacional d’Arxius la comunitat professional d’arxivers pretén: 

• Conscienciar la ciutadania sobre la importància dels arxius perquè aquests constitueixen la 

base dels seus drets i de la seva identitat; 

• Sensibilitzar els dirigents sobre els beneficis de la gestió documental per al bon govern i el 

desenvolupament; 

• Sensibilitzar tant el sector públic com el privat de la necessitat de preservar els arxius a 

llarg termini i facilitar l’accés als mateixos; 

• Conscienciar la ciutadania sobre la singularitat dels documents conservats en els arxius;  

• Promoure i millorar la imatge dels arxius a nivell mundial. 
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LA UNESCO RECONEIX LA IMPORTÀNCIA DELS ARXIUS : DECLARACIÓ UNIVERSAL 

SOBRE ELS ARXIUS 

El 10 de novembre de 2011, la UNESCO va adoptar, a la seva 36a Conferència General a Paris, 

la Declaració Universal sobre els Arxius.  Aquest document és una expressió concisa de la 

importància dels arxius en la societat moderna. Remarca el paper fonamental que exerceixen en 

la transparència administrativa, la responsabilitat democràtica i la preservació de la memòria social 

col·lectiva. La Declaració defensa la gestió eficaç dels arxius com a una funció essencial que dóna 

suport a l'administració pública moderna, a les millors pràctiques en l'empresa privada i a un accés 

més fàcil a la informació per part dels ciutadans. És l'expressió de les exigències fonamentals dels 

professionals de l'arxivística i la gestió de documents, amb independència de les cultures. Té la 

finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la 

rendició de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria social col·lectiva, i en la 

investigació històrica. Així doncs, reconeix “el caràcter essencial dels arxius per a garantir una 

gestió eficaç, responsable i transparent i per a protegir els drets de la ciutadania”, és a dir, només 

les organitzacions, tant públiques com privades, que comptin amb els arxivers com a únics 

professionals qualificats encarregats del control sobre la gestió de la documentació des del seu 

origen, podran garantir-ne l’autenticitat, fiabilitat, integritat i ús. 

 

A Catalunya hem estat pioners a tot Europa i a nivell internacional en l'adopció de la Declaració 

Universal sobre els Arxius, la Diputació de Girona que l'adoptà el dia 18 de juny de 2013 i el 

Parlament de Catalunya que ho féu el 17 de juliol d'aquest mateix any, fins arribar a un total de 

122 entitats i institucions adherides, a hores d’ara. 

 

Declaració Universal d’Arxius (DUA):  http://bit.ly/2nJ3hIc  

 

Campanya de l’AAC-GD sobre la DUA: 

A totes amb la DUA! http://bit.ly/2ms558w  
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REUS 2017. CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA  

 

http://capitalcultura.reus.cat/  
 

 

PRESENTACIÓ 

Reus és la Capital de la Cultura Catalana durant el 2017 i s’adreça a atot el domini lingüístic i cultural català. 

Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura 

catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris i, finalment, promocionar i projectar el municipi 

designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior del país. at de socis 

 

REUS I EL CONGRÉS 

Enguany, en motiu de la designació de Reus  com a Capital de la Cultura Catalana, la ciutat també acull el 

XVI Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya i l’engloba com una activitat més dins l’agenda 

dels actes destinats a Història i Patrimoni.  

Els propers dies, 4, 5 i 6 de maig, la Fira de Reus s’omplirà amb més de 150 professionals de la Gestió 

Documental i l’Arxivística del país. Un dels congressos més multitudinaris del sector.  

 

 

 

 

 

 


