En el context actual, amb la presència de les
tecnologies de la informació i de la comunicació,
de la gestió del coneixement, els nous suports
electrònics i els canals de comunicació com
Internet i les xarxes socials, tant en la vida
quotidiana com en els nostres centres de treball,
l’accés a la informació i a la documentació, ha
sofert un gran desenvolupament. Aquest fet
també ha significat un pas endavant com a
resposta a la demanda social de transparència
administrativa a les administracions públiques.
D’altra banda, s’ha anat publicant un seguit de
normativa sobre l’accés i la relació directa amb
els documents i especialment els electrònics,
que ha provocat una reacció preventiva per
protegir les dades de caràcter personal i d’altres,
vinculades als drets del ciutadà.
Però, davant d’aquesta situació, on és el límit
entre la lliure accessibilitat i la opacitat? Qui el
marca? A partir de quin context? Quins terminis
s’han d’aplicar a la documentació perquè sigui
consultable? Quin marc jurídic s’ha de tenir en
compte a l’hora de fer difusió d’inventaris on-line?
S’han de fer públiques les dades abans que les
demani el ciutadà?
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Enguany, l’objectiu del XII Congrés d’Arxivística
de Catalunya, és donar a conèixer i debatre amb
la participació d’especialistes en la matèria,
els aspectes teòrics i la pràctica del dret de
l’accés a la documentació i a la informació.
Conèixer a partir de quins límits legals se’ns
pot denegar el dret l’accés a una documentació
com a ciutadans o bé, com aplicar-ho nosaltres
com a professionals de l’arxivística, de la gestió
documental i de la informació en els nostres
centres de treball; com fer la difusió pública de
dades sense la pèrdua de privacitat, i per una
altra banda, com fer perquè la protecció de les
dades no creï una barrera per l’accés i es perdi
el sentit de la transparència. També tindrem la
visió dels representants de les tres institucions
directament relacionades amb aquests temes,
amb la finalitat de conèixer de primera mà
les seves competències i responsabilitats en
l’aplicació pràctica de la normativa en casos
concrets davant de la denegació d’accés.

Dijous, 21 de maig

Divendres, 22 de maig

Dissabte, 23 de maig

Secretaria tècnica
Reserves d’hotel, inscripcions i informació general
IMC - Iniciatives Mediterrànies de Comunicació S.L.

Horaris

Sessions

Horaris

Sessions

Horaris

Sessions

09:00 - 10:00 h

Recepció i recollida de documentació

10:00 - 10:45 h

Ponència 3. Valoració de l’aplicació de
la normativa sobre l’accessibilitat a la
informació i a la documentació a la
Comissió Europea (CE). Blanca Llinàs-Terés,

10:30 - 12:00 h

L’accés a debat. Participació de:

10:00 - 10:30 h

Acte inaugural

10:30 - 10:45 h

De què parlem quan parlem d’accés?

- El Síndic de Greuges, M. Jesús Larios, directora d’Afers

11:30 - 12:00 h
12:00 - 12:45 h

Ponència 1. Accés amb reserves: llums
i ombres de la normativa d’accés a la
informació pública. Josep Matas, advocat.

- La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
de Documents, Lluís Cermeno, secretari de la CNAATD.

jurista, Unitat de Política de Gestió de Documents, CE.

- L’Agència Catalana de Protecció de Dades,
10:45 - 11:15 h

Debat

11:15 - 11:45 h

Pausa - cafè

12:00 - 12:30 h

Debat

11:45 - 12:30 h

Experiència 3. La problemàtica de
l’administració electrònica i els arxius.

12:30 h

Conclusions i acte de clausura

Montaña Merchán, cap de Divisió de Projectes de

13:00 h

Aperitiu de comiat

Pausa - cafè
Ponència 2. Arxius públics i vides privades:
el desenvolupament del règim d’accés en
els arxius de Nova Zelanda. Chris Adam, Regional

l’Administració Electrònica, MAP.
12:30 - 13:15 h

Archivist, Regions and Acces Group,Archives New Zealand.

Ponència 4. Incidències de la Llei d’accés
electrònic als serveis d’arxiu. Xavier Bernadí,
professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

12:45 - 13:30 h

Experiència 1. La reutilització de la
informació del sector públic a Espanya.

13:15 - 14:00 h

Debat

Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

14:00 - 16:00 h

Dinar

13:30 - 14:00 h

Debat

16:00 - 17:00 h

Taula rodona 2. Usos i mal usos de l’accés
a la documentació. Eva Moraga, advocada i directora

14:00 - 16:00 h

Dinar

Agustí Cerrillo, director dels Estudis de Dret i Ciència

de Projectes d’Accés-info-Europe; Mercè Alcocer, cap de
comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya;

16:00 - 16:45 h

Experiència 2. Com millorar l’accés dels
usuaris als arxius: deu anys d’experiència al
Regne Unit. David Mander, consultant and member

Eulàlia Vintró, catedràtica de la Universitat de Barcelona

of Public Service Quality Group (PSQG)

Moderador: Joaquim Borràs, arxiver en cap de l’Ajuntament
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Socials i Relacions amb el Parlament.

Comitè Científic
10:45 - 11:30 h

C/ Frederic Mompou, 5

Esther Mitjans, directora de l’APDCAT.

Lloc on trancorrerà el congrés
Palau Firal i de Congressos de Tarragona
C/ Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona
T. 977 245 577

Més informació
Associació d’Arxivers de Catalunya
C/ Rocafort, 242 bis 3r
08029 Barcelona
T + F: 934 198 955
associacio@arxivers.com / www.arxivers.com

Membres del Comitè Científic
Gemma Bayó, Joan Boadas, Emília Capell, Albert Curto, Pilar Frago,
Patrícia Lloveras, Betlem Martínez, Jordi Piqué
Hi haurà servei de traducció simultània

Organitza

i membre del grup de treball de l’informe “Bon Govern
i Transparència Administrativa”.
de Barcelona.

16:45 - 17:45 h

Taula rodona 1. Problemàtiques d’accés
en arxius específics. Xavier Gayàn, arxius judicials,

17:00 - 17:30 h

Debat

17:30 - 17:45 h

Cap a l’establiment d’un model europeu de
competències professionals. Presentació de les

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge.

				

primeres conclusions del grup de treball de l’AAC.

Moderadora: Coia Escoda, coordinadora de l’Arxiu del Port

			

de Tarragona.

18:00 h

Assemblea General AAC

17:45 - 18:15 h

Debat

21:00 h

Sopar

21:00 h

Sopar

Departament de Justícia; Manolo Melgar, arxius militars, Arxiu
Militar d’Àvila; Anabella Barroso, arxius eclesiàstics, Arxiu
Històric Eclesiàstic de Biscaia; David Iglesias, arxius d’imatges,

Amb el suport

