COMUNICAT EN MOTIU DE LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE LA CAUSA DE L’“1-OCTUBRE”
Atesa la publicació de la sentència condemnatòria núm. 459/2019 per part de la Sala Penal del
Tribunal Suprem respecte a la Causa Especial núm.: 20907/2017, coneguda com a Causa “1-0”,
l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya manifesta el seu més profund
desacord amb la resolució judicial de conflictes de natura clarament política. Només el diàleg i
la negociació ens poden portar a resoldre els conflictes polítics de Catalunya que ens
constrenyen a tots i només així podrem millorar i enfortir la democràcia. Ni la llibertat
d’expressió, ni el dret a manifestació, ni el debat polític ampli i obert, poden ser afeblits en una
societat que es faci dir democràtica sota l’amenaça del Codi Penal.
En segona instància, tal com vàrem promoure el 2017, instem als professionals del Sistema
d’Arxius de Catalunya perquè, en la mesura de les seves possibilitats, responsabilitats i àmbits
d’actuació, documentin proactivament el moment actual, tot seguint el hashtag
#ArxivemelMoment. Com a arxivers, entenem que la generació i la preservació d’evidències
socials és un contrapès no només desitjable sinó necessari tant per a garantir la rendició de
comptes present com per a assegurar la creació d’una memòria plural futura.
Fem recordatori, en aquest sentit, d’un seguit de propostes concretes que es poden realitzar
des d’arreu de Catalunya, mostrant una activitat en xarxa, proactiva i socialment compromesa
en la defensa dels drets fonamentals:
a) Als arxius municipals, comarcals, i als de les quatre diputacions, demanem una actitud
proactiva tot cercant la màxima participació cívica en la compilació i la preservació de
testimonis documentals (analògics i digitals) que la gent, a peu de carrer, està
generant davant la sentència, bé sigui com a reacció favorable o contrària. La recollida
ha de ser plural en tots els sentits a fi i efecte que l’activitat de preservació ofereixi una
visió contextualitzada i completa.
b) La petició de la documentació es pot realitzar mitjançant la comunicació d’un correu
electrònic de recepció i/o l’ús de xarxes socials o canals de missatgeria instantània
creats expressament per a l’acció. Suggerim la creació de hashtags segmentats que
permetin una recollida ordenada de la documentació, concretat en l’àmbit d’acció més
immediat de cada arxiu. Si cadascú respecta aquest àmbit podrem cobrir a la manera
de xarxa una part més gran del territori català.
c) En el cas de les imatges i els documents audiovisuals convé sempre demanar o
reconstruir la seva autoria (si és possible), sol·licitar el permís per poder-les preservar i
eventualment difondre, contextualitzar-les adequadament i verificar-ne l’autenticitat i
la seva total certesa, descartant falsedats. Així, tornem a enllaçar amb les
recomanacions de Witness per documentar èticament i amb valor d’evidència accions
de protestes i moviments socials. En el cas del material en format digital, a més, cal
mirar de gestionar el màxim de metadades que sigui possible, preferentment les que
facin referència a: cronologia, autoria, característiques tècniques de la producció i
procedència.
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d) Un cop recollida tota la documentació, que de ben segur serà una activitat que no
acabarà en els propers dies, caldrà que penseu mesures de comunicació i difusió de la
feina feta a fi i efecte que serveixi per socialitzar l’acció i que els ciutadans sàpiguen de
la seva existència per a un posterior ús.
e) Promoure entre els ciutadans que confiïn i utilitzin els arxius públics al seu abast per a
rebre assessorament i criteri professional per preservar tota la documentació produïda
fruit de la seva activitat personal o com a representant d’un col·lectiu o entitat.
En darrer lloc, volem recordar al conjunt de la ciutadania que davant les dificultats d’exercir el
dret a la informació (notícies falses, desinformació, etc.) trobarà en els arxius, com a centres
encarregats del disseny dels sistemes de gestió documental de les administracions, unes
institucions de confiança al seu servei que faciliten l’accés a dades i documents fiables,
autèntics i contextualitzats.

Barcelona, 14 d’octubre del 2019
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