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L'èxit del DLM-Forum 2002 ha confirmat el seu paper d'esdeveniment d'extraordinària
importància per a arxivers, gestors de documents d'arxiu i informació del sector públic europeu.
Des de meitat de la dècada dels 90' el DLM-Forum s'ha convertit en plataforma per a la
col·laboració multidisciplinar entre els arxivers, l'Administració Pública, el món de la investigació i
la indústria de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs), per tal d'identificar i
fomentar les millors pràctiques i solucions concretes. Aquest tercer DLM-Forum ha ampliat la
comunitat de professionals que hi han participat, fet que ha contribuït a enriquir l'intercanvi
d'informació i experiències sobre la gestió de documents i documents d'arxiu electrònics. Això ha
suposat també, una nova qualitat de col·laboració, en concret amb la indústria de les TICs. El
Forum ha llançat també la iniciativa de l’anomenada European DLM-network (xarxa europea de
DLM). Les sigles DLM signifiquen “Document Lifecycle Management” (gestió del cicle de vida
dels documents), amb l’objectiu de reflectir el major abast d'aquesta iniciativa.

1. La indústria de les TICs ofereix solucions de millors pràctiques per a la gestió de
documents i documents d'arxiu electrònics
El missatge a la indústria del DLM-Forum de 1999 demanava suport i consell sobre com fer front
al repte de la gestió dels documents i la informació en l'era digital. La indústria de les TICs va
donar una resposta positiva (INSAR, European Archives News, nr.8; www.dlmforum.eu.org), i va
proporcionar una primera sèrie de sis Llibres Blancs de la Indústria sobre els següents temes
d'interès:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitalització, indexació i auto-categorització
Conversió i format dels documents
Gestió de continguts
Accés i protecció
Disponibilitat i preservació
Educació, formació i funcionament

En el prefaci a aquests Llibres Blancs de la Indústria, Erkki Liikanen Comisari Europeu per a
l'Empresa i la Societat de la Informació, afirma: “La importància d'oferir accés públic i preservació
a llarg termini de la informació electrònica es considera avui requisit crucial per conservar la
memòria de la societat de la informació i, així mateix, millorar els processos de negocis de cara a
un govern més efectiu”. El contingut dels Llibres Blancs de la Indústria es va veure enriquit amb
les experiències dels usuaris finals aportades en intervencions realitzades durant el congrés i
demostrades en l'exposició.
El DLM-Forum dóna la benvinguda a la iniciativa plantejada per la indústria de les TICs de
continuar amb d’altres actes, seminaris, publicacions i directrius addicionals. El DLM-Forum
desitja destacar la necessitat de realitzar un esforç conjunt amb l’objectiu d'oferir noves
solucions.
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2. L'European Model Requirements (MoReq) (requisits del model europeu) – una norma
emergent
Les especificacions del MoReq sobre els requisits per a models i meta-dades apareixen ara com
element clau per aconseguir una gestió eficaç de les dades d'arxiu electròniques. Ja s'estan
utilitzant en diversos països europeus per a licitacions i aplicacions. L'ús de les especificacions
MoReq hauria de fomentar-se encara més entre els arxivers, l'administració, la indústria i els
proveïdors de serveis.
La resposta positiva a MoReq crea la possibilitat d'establir-ho com norma a Europa. Aquesta
oportunitat hauria d'examinar-se més detingudament i comptar amb el suport de la comunitat del
DLM.
3. Avenços en l'educació i formació professional sobre gestió de documents i
documents d'arxiu electrònics
El DLM-Forum 2002 ha confirmat el paper essencial exercit per l'educació, la formació i
l'aprenentatge electrònic al camp de la gestió del cicle de vida dels documents. Els primers
mòduls de formació junt amb el material pedagògic del programa de formació europeu sobre
gestió electrònica de documents d'arxiu electrònics (E-TERM) es troben actualment a disposició
dels estats membre interessats i països candidats. El DLM-Forum 2002 insta a la xarxa
d'excel·lència DLM a dedicar una atenció especial a la creació de vincles més forts entre les
escoles d'arxivers i altres entitats de formació especialitzades en aquest camp.
El DLM-Forum 2002 recomana el desenvolupament de competències, normes i perfils de
coneixement com instruments per potenciar aptituds, aplicar solucions i servir de suport al
reclutament. El DLM-Forum destaca que hauria de dedicar-se una atenció especial als
programes encaminats a fomentar una major conscienciació per part del públic sobre el valor de
la informació arxivística i la necessitat d'una gestió moderna de l'esmentada informació.

4.

El repte del canvi constant: aspectes legals de la gestió moderna dels arxius

El Forum destaca que els canvis actuals que s'estan produint en les normatives i estàndards
legals a nivell regional, nacional i europeu, respecte al govern electrònic, la ciutadania electrònica
i el comerç electrònic plantegen la necessitat d'un enfocament harmonitzat per crear i posar a
disposició la informació per al seu ús a curt i llarg termini. Els requisits de la gestió del cicle de
vida del document fan que resulti necessari examinar en profunditat la legislació existent i futura
que afecti als arxius respecte a temes d'accés, privacitat, protecció de les dades, autenticitat,
drets d'autor, firmes electròniques i qüestions afins.
La tasca consisteix a definir i proposar unes línies d'acció adequades.
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5.

El llançament de la iniciativa European DLM-Network

Un dels principals resultats del DLM-Forum 2002 és l'àmplia acceptació i suport aconseguits per
establir una plataforma europea reforçada i ampliada que posi èmfasi en l’estandarització, els
aspectes legals, l’educació, l'accés dels usuaris, la conservació a llarg termini i els actes del
DLM. Durant el Forum un seguit de nous col·laboradors procedents del sector públic, la indústria
i altres organismes especialitzats es van afegir a la iniciativa de llançar l'European DLM-Network
of Excellence sobre arxius electrònics. Està previst que la DLM Network organitzi el pròxim DLMForum.
El comitè científic del DLM-Forum 2002 va establir el DLM-Network Monitoring Commitee
(Comitè de Control de la Xarxa DLM) a fi de fomentar el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta
DLM Netwok of Excellence. Les tasques a realitzar inclouen la preparació d'una sol·licitud per al
6è programa marc de la Unió Europea, una posterior incorporació de nous socis col·laboradors i
la presentació d'un informe dels avenços realitzats en aquesta iniciativa en fase d'evolució.
Els participants en el DLM-Forum 2002 van destacar el fet de que l'alta qualitat dels documents
presentats en el mateix mereixia la seva publicació. Per aquesta raó s'ha sol·licitat a la Comissió
Europea que publiqui i distribueixi les actes del DLM-Forum 2002 l'abans possible.

-----------------------------------El DLM-Forum 2002 va ser organitzat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat de Catalunya junt amb altres institucions catalanes i ministeris del
govern central espanyol. Van comptar, així mateix, amb el suport de les presidències de Suècia
(primera meitat de 2001), Bèlgica (segona meitat de 2001) i Espanya (primera meitat de 2002) de
la Unió europea, la Comissió Europea (Secretaria General, DG de la Societat de la Informació i
representants de la indústria de les TICs. El DLM-Forum 2002 va ser organitzat en estreta
col·laboració amb els estats membre i regions de l'U.E.

