
I FÒRUM INTERNACIONAL D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTS  
DECLARACIÓ DE CÒRDOVA, ARGENTINA 

 
 
Reunits els dies 26, 27 i 28 d’agost de 2009, al Centre de Producció i 
Investigació de les Arts de la Facultat de Filosofia i Humanitats de la Universitat 
Nacional de Còrdova, en el primer Fòrum Internacional d’Avaluació de 
Documents  realitzat com a activitat central del Projecte “Avaluació de 
Documents a Amèrica Llatina”, aprovat pel Consell Internacional d’Arxius, 
arxivers representants de la República Argentina, República Federativa de 
Brasil, República de Colòmbia, República de Costa Rica, Espanya, República 
de Perú i República Oriental d’Uruguai. Així mateix, han participat de manera 
simultània mitjançant videoconferència, arxivers peruans reunits a les 
instal·lacions del Ministeri de Relacions Exteriors, a la ciutat de Lima.   

 

FEM CONSTAR: 

- El risc al qual està sotmès tant el patrimoni documental produït en el 
passat com, molt especialment, el que es genera en la actualitat a 
conseqüència de l’augment de la producció de documents i d’una 
deficient Gestió Documental 

- La preocupació que expressen els professionals de l’arxivística davant 
d’aquesta situació 

- La necessitat d’avançar en l’aplicació de criteris, mètodes i tècniques de 
Valoració i Selecció Documental que garanteixin la conservació del 
patrimoni documental  

- La conveniència de prosperar en els treballs que permetin la 
normalització i homologació conceptual i terminològica del procés 
d’Avaluació o Valoració de documents 

- La falta de tècnics i professionals arxivers (així com la seva funció) que 
garanteixin una correcta gestió del patrimoni documental tant a les 
institucions públiques com privades. 

- La insuficiència d’Arxius que disposin de les instal·lacions adequades 
per garantir la correcta conservació del patrimoni documental. 

 

Per això,  

PROPOSEM:  

- Enfortir la formació universitària arxivística de qualitat i fomentar el 
perfeccionament permanent que permeti als professionals fer front als 
reptes i necessitats que planteja actualment l’exercici de la funció 
arxivística i la gestió de documents.  

- Incorporar l’Arxiu com a unitat orgànica dins de les estructures 
institucionals, siguin públiques o privades. 

- Impulsar la creació de places d’arxivers i proveir-les amb professionals 
responsables i experts en la gestió de documents 



- Avançar cap a la construcció i millora de les institucions d’Arxiu, que 
garanteixin la conservació permanent dels documents que ja han estat 
avaluats. 

- Promoure i implantar processos d’Avaluació o Valoració de documents 
tant a les institucions públiques com privades. 

- Impulsar la creació de grups de treballs pluri i interdisciplinaris a nivell 
nacional i internacional en matèria d’Avaluació Documental que 
continuïn amb l’estudi dels temes que han estat objecte de debat en 
aquest Fòrum 

- Establir una freqüència de trobades d’aquest nivell, obertes al conjunt de 
professionals d’Amèrica Llatina, on l’objectiu principal sigui la discussió 
de qüestions comunes al voltant de l’Avaluació i Valoració de documents 

- Fomentar el reconeixement de la funció arxivística 

 

Còrdova, Argentina, 28 d’Agost de 2009, dia de l’Arxiver Argentí. 

 

 


