
II FÒRUM INTERNACIONAL D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTS 
CONCLUSIONS DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

 

Els integrants del Grup de Reflexió del Projecte d’Avaluació de Documents a 
Iberoamèrica reunits del 23 al 27 d’agost de 2010 a la Ciutat Universitària 
Rodrigo Facio de la Universitat de Costa Rica a Montes de Oca, reprenent els 
compromisos assumits en el I Fòrum Internacional d’Avaluació de Documents 
que va tenir lloc a la Ciutat de Còrdova, Argentina, a l’agost de 2009, a mode 
de conclusió de les activitats desenvolupades durant aquesta setmana 
(conferències, III Convivio Archivístico i II FIED), fem constar:  

 

a) L’exigència que el marc jurídic administratiu inclogui les disposicions i 
processos relacionats amb l’avaluació documental com a garantia de 
transparència i imparcialitat de les accions del govern. 

b) Les coincidències en la metodologia, recursos didàctics i continguts 
bàsics dels Programes de Càtedra dels centres d’ensenyament de la 
regió, tot i les diferències terminològiques i de marcs institucionals. 

c) El valor de la interdisciplinarietat professional en els processos de 
valoració, especialment en la integració de les comissions de valoració i 
selecció. 

d) La necessitat d’exposar experiències concretes i realitzar anàlisis 
comparatives que constitueixin la base de la comunicació professional i 
que permetin consensuar, debatre i divergir amb respecte i cordialitat per 
tal de contribuir a crear i avançar en les teories i en el consens dels 
fonaments. 

e) La conveniència de conceptualitzar la terminologia, creant tendència 
sense imposar l’ús d’una definició única. 

f) La importància de rebre propostes dels assistents presencials i per 
videoconferència, des d’Argentina, Mèxic i Perú, per tal d’optimitzar el 
projecte atenent al interessos reals de la comunitat arxivística. 
 

Per això, ens comprometem a continuar amb les següents accions: 

• Ratificar las Propostes de la Declaració de Còrdova, Argentina. 
• Reconèixer la necessitat de buscar oportunitats de creixement i 

compartir les situacions i realitats per avançar en els conceptes teòrics. 
• Començar a confeccionar una sèrie de continguts bàsics als Programes 

de Càtedres, tenint en compte les particularitats detectades pel Grup, 
especialment allò relatiu a la bibliografia i terminologia. 

• Reflexionar sobre l’avaluació/valoració documental com a exercici 
intel·lectual tant pels arxius en paper com pels d’àmbit electrònic, sense 
deixar de notar que el format digital exigeix altres aspectes a considerar.  

• Incloure la tècnica de mostreig com a objecte d’estudi de l’avaluació 
documental, conciliant l’arxivística i l’estadística com dues veus i un camí 
conjunt per recórrer i explorar. 

• Continuar treballant en la terminologia específica de l’avaluació/valoració 
dels documents, tenint en compte la realitat iberoamericana perquè 
respongui tant a la teoria com a la pràctica i al marc jurídic de cada país. 



Els integrants del FIED agraïm a la Universitat de Costa Rica, a l’Arxiu 
Universitari Rafael Loría Obregón, a la secció d’Arxivística, a la Comissió 
d’Arxius Universitaris –CAU- i al Consell Nacional de Rectors –CONARE- la 
càlida acollida que ens van oferir durant la nostra estada a la bonica ciutat de 
Costa Rica. 

San José de Costa Rica, 27 d’agost de 2010 

 


