NOTA DE PREMSA
PREMSA
LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS
I LA QUALITAT DEMOCRÀTICA D’UN PAÍS
PAÍS
El proper dimecres 17 de juliol, el Ple del Parlament de Catalunya aprovarà
l’adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). Aquesta
declaració, avalada per la Conferència General de la UNESCO el novembre
de 2011, 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.
La DUA, a més, encoratja al conjunt d’agents socials, econòmics i polítics a
treballar per tal que la gestió dels arxius «sigui valorada i exercida plenament
en el si de tots els organismes» i per tal que els arxius siguin accessibles i
s’utilitzin «per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania», així com
per a vetllar «per la memòria individual i col·lectiva».
El fet que el Parlament hagi decidit adherir-se al conjunt de principis que la
DUA defensa és, per tant, un pas més en la millora de la qualitat democràtica
del nostre país. Un pas que, per cohèrencia, les institucions dels diferents
àmbits de govern catalanes hauran de seguir, del qual ja n’ha estat pionera la
Diputació de Girona.
Des de l’Associació d’Arxivers·Gestors de Documents de Catalunya, com a
promotors d’aquesta adhesió, manifestem la nostra satisfacció pel que
representa per al nostre col·lectiu professional. Però, fonamentalment, volem
fer palès el clar missatge de compromís amb la defensa dels drets dels
governats i amb la rendició de comptes per part dels governants que la
màxima cambra legislativa catalana està enviant a la ciutadania.
Un missatge que, esperem, no serà un mer exercici retòric. De ben segur,
prendrà aviat cos normatiu en els treballs de redacció de l’avantprojecte de la
Llei de transparència i accés que durant aquests mateixos dies s’estan
elaborant. Com proclama l’esperit de la DUA, només la implantació integral
de sistemes de gestió documental i la dotació adequada dels serveis d’arxiu
pot realment evitar que l’opacitat i la restricció siguin la norma i no l’excepció.
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