
ornades catalanes 
d'arxivística 

D^i 2,S ; i | 2Sd \ i h r i Í . 

oryíuiil/íKics pL'i' rAssocinció 

ci'Ai'xivL'is ik' Calal i i i iv i i , s'hmi 

tjclcbriit en c\ P;il;iii Mial de lii 

riüsira cii i lal les III .lornailes 

d"Arxivíst ic; i (.le Catalunya. 

Acjuesics .hirnadcs I.|LIC se 

L-elchrcn amb una pcriudicii iu 

biaiuial. .s'han ctnivcri i i en el 

[íiim de íi'obada obligai deis 

arxivcrs i deis prnlcssionals 

vinculáis al eanip tlcls ai'xiiis del 

iiü.sirc pafs, amb rdh jcc l iu conu'i 

d ' in lnrmar, iniercanviai' I 

dehatrv sobre lemes (.l'iiileré.s 

c|ue aleelcn a aquesta 

espceialilal. 

Després d"aL|iielles 

primerenques Jomades de Ribes 

de Fresei-nyS?), i de les 

d'Andurra (lOSM), GiroiUK que 

com és sahul etmipla amb un pcs 

espeeíí'ie iniportant tliirs 

d'aquesl camp. lia estleviiigul 

rescenari i l 'aqucsia lei'eera 

edició. 
D'enlrada lieni Lie ilic i[Lie 

l'interes dcspertal per la 

ctínvocatofia íinés de dos-cents 

inscrils. entre ells rejireseiilanls 

d'allres comunitals aulónomes i 

prestigiosos professioiíals de 

Testrangci) és un síniplonia 

molt positiu. dil'íeil d ' iniagi i iar 

fa alguns anys, L[ue ve a 

conl'iniiai' la preocupacin 

existcnl i el trcball que s'esta 

i'ealil/.ant al noslre país vcrs la 

i iormal i t /aeió en materia 

d 'ais ius. Una noni ia l l l /ac ió 

nccessaria. i avín encara 

lluiiyana, pero t|ue dia a ilia v;i 

|ierdent el cLU'acler iresirai iya i 

lenlanient es va obrinl c;imí. 

Bs precisanient iVuil 

d'aquesta situaciíi anómala t|ue 

dui'ant lant leiiips han patil en 

yeneral els iioslres arxius, que 

ara el veniall tle possibles temes 

a aportar i tlebaire en una 

convocatoria d'ai|uestes 

característiLiucv sigui molí imipli 

i i-lil'i'cil tie priori l /ar. Si a 

Andorra la LIOS anys el tema 

escolli i Ibu el de la tria i 

eliminació de Lloeumeniació, ara 

a Gii'ona el debat s'lia eenlrat en 

un tenia no ineuys interessanl i 

íruiniament lliizat a la practica 

t|uoüdiana de l'arxiver. pero L|ue 

lanibé alceta de |iie el ciulada en 

ücneial: Taccés a la 

documenlaciíi. 

Bs sabut t|ue ima tie les 

responsabililats prinn)rilials Lie 

l 'arxiver rau preeisanient en el 

leí lie l'aciliiar i garaniii' 

raecessibil i lal de la 

LloeumenUició. Taninaleix. en els 

nostres dies. es Can [lalesos una 

serie d"i>bstaclcs. tan d'nrdre 

pracl iccom d'oiLire iui'ídie. L|ue 

iliíicLilien el Iliure aceés a la 

ilocumentació i, per lam, aleelen 

ai|uesia íuneió eonsubsiancial a 

r o f i c i d'arxiver. l ia esial. LIOIICS, 

aquesl aecés LI la documenlLieió i 

la problemática L[ue porta 

aparelhiLla. el lema LIC dehal a 

Pentorn del L|ual ban yiral les 

Jornadcs LIC C¡ir<ina. 

Les pimencies que s'liLin 

prescntal, en general ninli 

claboraties. han estal 

ctieari'egades no solament a 

arxivers sino també a 

especial istes de Tanibit del Dret 

(J.M. Caslells Arleehc i L.A. 

Pomed Sancbe/), Paportació 

deis L|uals ha coniribuVt a 

clarificar- la siiuacit) !e<ial viyenl 

que afecta aquesta qiiestió. 

De leí. Ileval de la ponencia 

de Sebastia Riera en la L|iial s'lia 

li'aelat deis problemes d'oi'ilre 

malei'ial t|ue s"o[íosen al Iliure 

accés a la documeiilaci*) (locids 

inadequats. manea d'Instruments 
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de ticscripció, integriuu Tísii.';! de 

lii dtJL'LiiiieniiiL-ió, ele.) ki t]Licsi¡i) 

s'híi ccnlri i l hasicíuiicnl en l;i 

prtiblcniaiitJii tiLie planl t ia, des 

del pLiiii de vista ¡Lirúiic. ráceos 

a la docLinicntació pública. És a 

dir, a la siluació que es crea, i 

que l 'arxiver cnin a respnnsahlc 

direele de la doeLiineiitacit) 

paieix. erure el dret d'íieecs a la 

tlciCLimcntació. eonleniplal en la 

Cii i isl i l t ició Hspanyola en el sen 

arliele 105 b). i les reslriccidns a 

aqiiesl accés previsles pcl 

i i ia le¡\ le\L eonsiiiLieioiud 

( in l imi la l de les persones. 

Defensa i Sej:ureta1 do TEsIal. 

averiguaciú de delicies). 

A diferencia d'allrcs paVsos 

(cdni piulen ser Fran(,-a i Canadi^i. 

Texeniple deis qiials ba esial 

presenlal en les respcclivcs 

ponéiieies tie M, Diicheine i P. 

Trudel). a Tl-stai espaiiy<il la 

manca d'una i'egiilació ¡iirídiea 

espccírica, previsla per la 

C'onstilLició pero de inoii ienl no 

dcsenvolupada. que di l i ic id i 

cxaclanienl els líniils d'al lo que 

es acccssiblc del i|Lie no. 

provoca una siluaciii 

cr inderinició que soviiit siUui 

Tarxivcr enli'e l'espasa i la parct. 

Anib el teló de fons 

d'aquesUi col-lisió entre el dret 

traecés a la docuincntació i el 

dret ii la int in i i la l . quaire de les 

poneneies han inleniat de l'er un 

assaig t rapl icació practica a 

l'accés a ilelernnnatlcs series 

doeumcnlals de rAdminist raeió 

Pt'iblica (concrclamenl les de 

rALlniinish'acicí Local, les ile 

Justicia. Minisleri ÍÍC r in ler i í i r i 

Hisenda). 

'I'ol plcgai lia servil per 

adonar-nos del cada cop niés 

injListil'icat bnil logid <.|ue patini 

en el niomeni preseni i al i.|ual 

convé cercar u[ia solució 

iminetliala. Ihuí soUició legal 

capui; de conjiuninar el drel 

tlcnmcralic d'accés a la 

tiocuinc[HLici(i i a la inl'orniació 

(necessaiia por garantir el 

control i transparoneia de 

l 'Adni inistració Pública) ambc l 

drel lambe lonanienlal de 

respecte a la ini i in i lai de les 

persones i a les altres 

rosiiiecions conleinplades en la 

Constii i icití. 

R)nanientant-se en les 

numcances de Tactual panorama 

legislaiiu, el drel cuniparal i les 

necessitals actuáis que també 

pateix rAdminist raeió Pública. 

Joscp Malas, en la darrera de les 

poneneies ba Tet una proposia 

(delallada i sistemi^ilicanienl 

;iiialii/aíUi) que conlribueix a 

donar l lum verda cap a una 

pítssible soliieió: l'elaboració 

d'una l.lci aulonóniica caialana 

d'accés a la docLuiientaeió 

pública que, complementada 

amb la resta de Tordenanient 

vigenl i el previsl. solucioni 

ai.|uesia reclamada qúeslió. 

IZn resuni. i apuntanl 

conclnsions. podom dir que les 

.lornades d"Arxivt'sIica de 

Girona han ser\'-il per fer pales el 

cUun uni:uiime deis arxivers 

perqué s'eMerceixi ¡a la 

iniciativa legislativa, tanl a 

nivel l d'Eslat com a nivel! 

iui ionómic. per regular at|uest 

cavall de batalla que per a 

Tarxiver representa aclualment 

el tema de Pacccs a la 

tlocumenlació. 

D'al lra banda també ha 

quedal ciar que scnsc una bona 

formaeití professional (com 

podria ésscr la tan volguda i 

comentada Ilicenciatura en 

Arxivísi icaí i el reconeixemeru 

de Tarxiver com a verilable 

especialista de la gesbó 

Llocumenial. dil'ícilnient 

s'aconseguira dotar anib eficacia 

aquesta regulaciólan desiljada. 

Aqüestes serien en poques 

paraules les principáis 

conclusions d'uncs Jornades 

Catalanes d 'Arxivís l ica, aquesta 

vegadLi amb eolor gii'oní. 

SANTI SOLKR I SÍMON 
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