Iniciem la campanya:

A 100 amb la DUA!!!
Adopció de part de les organitzacions
públiques.
Catalunya és el primer
país del món que s’ha
adherit a la Declaració
Universal sobre els
Arxius. Des d’aleshores
28 organitzacions, entre
diputacions, ajuntaments,
consells comarcals i
entitats de l’àmbit privat,
s’hi han adherit.

Un cop el Parlament s’hi ha adherit és el moment de promoure la

Aquesta dada està sent
observada a nivell
internacional bo i atenent
que som l’únic país del
món on la campanya de
promoció està funcionant
amb força. Per això
volem arribar a les 100
adhesions a nivell
institucional. És tot un
repte que demostrarà la
nostra implicació en la
difusió del missatge de
les funcions i els valors
dels arxius i la gestió
documental.

d’arribar a 100 a finals dels 2014.

mateixa adhesió a totes aquelles organitzacions públiques, que jeràrquicament estructuren la gestió pública
catalana.
Us animem a promoure l’adhesió del vostre ajuntament, consell
comarcal, entitat o organització
d’àmbit públic durant els propers
mesos d’octubre a desembre a fi i efecte

Per a fer-ho disposeu del Kit DUA a l’Espai DUA. Hi trobareu un seguit
de document que us poden servir per a redactar les vostres propostes.

Adopció de part de les organitzacions privades.
Tot i semblar allunyades de la necessitat d’una adopció programàtica
com aquesta, l’adhesió d’empreses privades
a la DUA pot arribar a ser un molt bon
indicador de la salut democràtica i de la
implicació social d’aquestes.
La decisió d’una promoció concreta
depèn de les estratègies que els serveis
d’arxiu i gestió de documents que aquestes empreses tinguin dissenyades.
Per a fer-ho disposeu del Kit DUA a l’Espai DUA. Hi trobareu un seguit
de document que us poden servir per a redactar les vostres propostes.

Adopteu a nivell individual la DUA.
Des del moment de l’adopció per part de l’UNESCO de la DUA existeix un Registre oficial d’adhesions
individuals que permet reforçar la cohesió professional d’arxivers-gestors
de documents.
No cal oblidar que l’adopció individual no es restringeix al professional del sector sinó que és oberta a tota la ciutadania
Per adherir-vos disposeu d’un formulari.
En aquest l’adhesió individual permet indicar el país d’origen. En
aquest cas malgrat que per defecte apareix el nom de Spain a la localització del vostre origen també és possible indicar Catalonia (Spain). D’aquesta manera podrem
individualitzar també la incidència del nostre país en aquest registre.

Crear xarxa i fer-ne difusió.
La difusió de la DUA és un mecanisme excel·lent per aproximar-nos a les organitzacions públiques i
privades que d’altra manera potser tindríem molt distanciades. El text de la declaració és adoptable
per tota organització que es vanti de ser modèlica i de promoure principis com la transparència i
l’abast social en les seves polítiques. Igualment tota empresa privada que
pretengui millorar els seus sistemes de gestió i promoure una imatge
externa transparent pot adherir-se a la DUA com a acció de prestigi.
La promoció de la DUA i la seva adopció han d’anar seguides
d’una difusió per part de l’organització adoptant a les seves
xarxes de relacions.
Igualment us recomanen que qualsevol adhesió a la DUA sigui
comunicada a l’Associació d’Arxivers a fi i efecte d’anar confeccionant el
registre d’adopcions que ja varem iniciar l’any passat
Per a fer-ho disposeu del Kit DUA a l’Espai DUA. Hi trobareu un seguit de document que us poden
servir per a redactar les vostres propostes.

No perdeu l’oportunitat d’afegir-vos en aquesta iniciativa.
Com més sumem més implicació tindrem en promoure els
valors de la bona gestió dels documents per tal d’assolir una
societat més transparent i democràtica.
I no ho oblideu: estratègicament, sumar la DUA a la vostra
organització, entitat o lloc de treball és una bona manera d’impulsar la nostra professió i la incidència de la nostra feina.
Posem-nos a 100!!!

