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NOTA DE PREMSA 
 
 
DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS (DUA) 
 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius el proper 9 de juny, 
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), informa que 
seguint un dels seus objectius bàsics de promoció del bon exercici de la professió 
d’arxiver i la preservació i difusió del patrimoni documental, tan públic com privat, 
ha participat activament en la redacció i aprovació de la Declaració Universal 
sobre els Arxius (DUA). 
 
Aquesta declaració va ser elaborada i aprovada l’any 2010 pel Consell 
Internacional d’Arxius (ICA), òrgan creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948, 
en la seva qualitat de representant de la comunitat professional que es dedica a la 
gestió documental i els arxius en el món. 
 
Com a conseqüència de l’estreta col·laboració entre ambdues institucions, la 
UNESCO en la seva 36a Conferència General celebrada a Paris el 10 de novembre 
de 2011 va adoptar una resolució en que felicitava l’ICA per la seva tasca en 
l’elaboració de la DUA, feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats 
membres a tenir en compte els principis que aquesta formula i a aplicar 
estratègies i programes en el futur en llur respectiu àmbit nacional. 
  
La DUA va ser aprovada com a expressió de les exigències fonamentals de la 
professió amb independència de les cultures, i amb 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.  
 
Aquesta decisió és un pas molt important en la millora de la percepció per part del 
ciutadà del paper dels arxius, atès que ofereix una esplèndida oportunitat per 
augmentar la visibilitat dels arxius entre el públic en general i davant les 
administracions públiques.   
 
En aquest sentit, des de l’any 2008, amb motiu del 60è aniversari de l’ICA, es 
celebra el Dia Internacional dels Arxius en data 9 de juny. Coincidint amb aquesta 
data, l’AAC, ha presentat al Parlament de Catalunya la traducció catalana de la 
Declaració Universal sobre els Arxius per a què sigui adoptada de forma 
institucional: 
 

1. Fent seva la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada 
pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la 
UNESCO. 
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2. Encoratjant a les administracions públiques catalanes a tenir en compte 
en llur actuació els principis que s’hi enuncien i a aplicar estratègies i 
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen. 

 
3. Reconeixent la tasca de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 

de Catalunya com a organització professional de referència per la seva 
tasca de projecció internacional de l’arxivística catalana. 
 

 
4. Donant suport a la celebració de la Conferència Europea d’Arxius que 

tindrà lloc a Girona l’any 2014. 
 
Atenent aquesta sol·licitud, la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya 
votarà aquesta proposta en la seva propera reunió el dia 20 de juny de 2012. 
 
Barcelona, 6 de juny de 2012 


