
IV FÒRUM IBEROAMERICÀ D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTS 
DECLARACIÓ DE MÈXIC 

 

A la fi del IV FÒRUM IBEROAMERICÀ D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTS, 
realitzat a la ciutat de Mèxic DF, del 23 al 25 de maig de 2012, els integrants 
del Grup de Reflexió del Projecte d’Avaluació de  Documents a Iberoamèrica, 

 

CONSTATEM: 

.- La vigència de les realitats expressades l’agost de 2009, a Còrdova, 
Argentina, com a culminació de la primera reunió del FIED, en especial allò 
relatiu a la necessitat d’avançar en l’aplicació de criteris, mètodes i tècniques 
d’Avaluació Documental que garanteixin l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes de 
gestió de les organitzacions i la racionalitat de recursos en la gestió del 
patrimoni documental, assegurant la preservació de la memòria col·lectiva, així 
com la conveniència de prosperar en els treballs que permetin la normalització i 
homologació conceptual i terminològica del procés d’Avaluació de documents 

.- El II i III FIED, concretats a San José de Costa Rica i Lima, Perú, al 2010 i 
2011 respectivament, van verificar 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 
normatius institucionals; així com la conveniència de conceptualitzar la 
terminologia, creant tendència sense imposar l’ús d’una única definició.  

.- Als països iberoamericans estudiats existeixen, a nivell metodològic, diverses 
visions teòriques i una important disparitat en la seva aplicació, en la 
regularització de la pràctica a nivell organitzatiu i jurídic, en els procediments, 
així com en la gestió del procés d’avaluació i d’execució dels seus resultats. 

.- Les cinc àrees de treball del Grup FIED han arribat a acords i han 
desenvolupat projectes que s’han de difondre per verificar la seva validesa en 
altres àmbits. 

.- Compartir coneixements i experiències amb professionals arxivers i d’altres 
disciplines, de diferents països i amb realitats dissímils – tant institucionals com 
de pràctica- es una oportunitat de creixement que contribueix a crear, constatar 
i avançar en les teories. 

 

Per això, 

DECLAREM 

.- Els documents d’arxiu es produeixen amb uns determinats valors. Als 
arxivers els pertoca reconèixer aquests valors independentment del seu suport i 
establir els terminis de conservació. 

.- Es necessari reduir la distància que existeix entre la reflexió teòrica i la seva 
efectiva aplicació pràctica, fet que involucra en primer terme als professionals 
de l’arxivística pel què fa a l’anàlisi i aplicació d’estratègies per a la modificació 
d’aquesta situació. 



.- Es important consensuar els conceptes arxivístics i les equivalències dels 
termes que els identifiquen en diferents idiomes, especialment de l’àmbit llatí, 
per evitar errors d’interpretació o malentesos i, al mateix temps, aconseguir un 
coneixement actualitzat i vàlid en el context internacional. En aquest marc, 
s’entén que en general el terme “avaluació ” es l’adient per denominar el procés 
integrat per la valoració, la selecció i la disposició final, entenent aquesta última 
com l’eliminació o transferència per a la conservació permanent, tot i que 
regionalment es puguin admetre terminis consolidats per la pràctica. 

.- El procés d’avaluació i aplicació de les disposicions finals resultants s’han de 
realitzar amb total transparència per a la ciutadania i com un element de bon 
govern en tot estat democràtic. 

.- Un procés d’avaluació documental tècnicament ben realitzat proporciona 
importants beneficis a la institució, especialment en allò relatiu a la qualitat de 
la informació i la rendibilitat dels recursos econòmics. 

.- Per saber avaluar documents en diferents suports, no només cal tenir 
coneixements sòlids sobre les diferents visions, criteris i mètodes tècnics i la 
seva aplicació pràctica; també cal un professional amb capacitat de decisió, 
responsabilitat ètica, habilitat de gestió, disposició pel treball en equip, 
propensió a adaptar-se als canvis tecnològics, esperit obert, vocació per a la 
investigació científica i la defensa dels ciutadans, compromís amb la professió i 
amb l’entitat en la qual exerceix.   

.- La formació de l’arxiver encarregat de l’avaluació documental ha d’incloure 
coneixements teòrics específics, però també nocions tant d’aspectes legals, 
diplomàtics, sociològics, històrics i ètics que es refereixen al context de 
producció dels documents, com de les eines conceptuals i metodològiques 
d’investigació sobre aquests aspectes. 

.- El Mostreig és una tècnica del mètode quantitatiu de les ciències socials, que 
l’arxivística utilitza amb finalitats específiques diferents; per això, el procés 
d’aplicació és diferent i és imprescindible deixar constància de les passes 
efectuades per a realitzar-lo, així com la justificació de la tècnica o mètode 
utilitzat d’acord amb el cas i el context. 

.- L’avaluació dels documents d’arxiu digitals implica, a més dels apropaments i 
metodologies vàlids per a qualsevol document d’arxiu en suport tradicional, 
particularitats com la implementació de polítiques d’avaluació al principi del 
cicle de vida i la identificació i manteniment del context, contingut i estructura, 
per tal d’aconseguir a llarg termini documents d’arxiu digitals autèntics, que 
responguin a la transparència, l’accés a la informació, la seguretat jurídica i la 
investigació sobre què és el passat com a memòria de les institucions. 

 

MANIFESTEM 

.- El nostre reconeixement, pel suport rebut, al Consell Internacional d’Arxius, 
mitjançant la seva Comissió de Programes, a l’Escola d’Arxivística, Facultat de 
Filosofia i Humanitats, Universitat Nacional de Còrdova (Argentina), on es va 
radicar el projecte, i a totes les institucions que l’han suportat: l’Arxiu General 
de la Nació de la República Argentina, l’Arxiu General de la Nació de Mèxic, 
l’Arxiu General de la Nació de la República Oriental d’Uruguai, el Ministeri de 



Relacions Exteriors de Perú, la Carrera d’Arxivística, Universitat Federal 
Fluminense, de Niterói (Brasil), la Universitat de Costa Rica, el Programa de 
Sistemes d’Informació i Documentació, Universitat de La Salle, Bogotà 
(Colòmbia), l’Institut d’Investigacions sobre la Universitat i l’Educació, Arxiu 
Històric de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, l’Escola Universitària de 
Bibliotecologia i Ciències Afins “Ing. Federico E. Capurro”, Universitat de la 
República, de Montevideo (Uruguai), el TEAM México del Projecte InterPARES, 
l’Ajuntament de Girona, Arxiu Municipal de Girona, Catalunya (Espanya), i la 
Secció d’Arxius Locals, Municipals i Territorials del Consell Internacional 
d’Arxius (ICA/SLMT).  

.- El nostre agraïment especial a les institucions locals que han fet possible la 
realització del IV FIED: a més de les esmentades en el paràgraf anterior, 
l’Escola Nacional de Biblioteconomia i Arxivística (ENBA), la Casa de la 
Primera Impremta d’Amèrica, la Universitat Autònoma Metropolitana, la Xarxa 
Nacional d’Arxius d’Institucions d’Educació Superior (RENAIES), el Postgrau de 
Bibliotecologia i Estudis de la Informació de la Universitat Nacional Autònoma 
de Mèxic, Suport al Desenvolupament d’Arxius i Biblioteques de Mèxic AC 
(ADABI) i el Banc de Mèxic.  

 

I PROPOSEM 

- La creació de grups de treball interdisciplinaris a nivell nacional i 
internacional en matèria d’Avaluació Documental que continuïn l’estudi dels 
temes que han estat objecte de debat en aquest Grup, així com l’eventual 
ampliació a noves temàtiques relacionades amb aquests. 

 

- Mèxic DF, 25 de maig de 2012 

 

 

 


