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Mollet commemora el Dia Internacional dels Arxius
Avui, 9 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Arxius. L’Ajuntament
de Mollet s’adhereix a aquesta commemoració amb l’objectiu de posar de
manifest la importància dels arxius per garantir una gestió eficaç i
transparent de les administracions, preservar el dret a la informació de la
ciutadania i assegurar la memòria individual i col·lectiva.
Documents oficials, ordres del dia, actes del ple, programes, cartells, fotografies,
plànols antics... Tota aquesta documentació s’organitza, es tracta i
s’emmagatzema a l’Arxiu Municipal, responsable de custodiar i difondre el
patrimoni documental de la ciutat. L'Arxiu de Mollet té cura de més d’un
quilòmetre lineal de documents procedents de la documentació administrativa
generada per l'Ajuntament des de finals del s. XIX, així com documents històrics
i fotografies recollits per l'administració municipal o procedents de donacions
particulars.
El dia 9 de juny se celebra arreu del món el Dia Internacional dels Arxius,
coincidint amb la data de creació del Consell Internacional d'Arxius (ICA/CIA), el
1948, sota els auspicis de la UNESCO. L'objectiu d’aquesta commemoració és
posar de relleu el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç,
responsable i transparent; per protegir els drets de la ciutadania; i per assegurar
la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present
i preparar el futur, tal com s'expressa en la Declaració Universal sobre els
Arxius.
(podeu
consultar-la
a
l’enllaç
següent:
https://seuelectronica.molletvalles.cat/arxius/sessions/plens/2.%20ACTA%20PL
E%2029-2-16.pdf).
El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, el passat mes de febrer,
l’adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius, aprovada per la UNESCO el
10 de novembre de 2011. El Parlament de Catalunya s’hi adherí el 17 de juliol
de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el seu
corpus legislatiu i, a partir d’aleshores, diferents ajuntaments i entitats s’hi han
anat afegint i incorporen a la seva missió i ideari la necessitat d’impulsar
polítiques en gestió de documents que permetin un exercici més transparent de
l’accés a la informació.
Tenint en compte la tasca de recerca i difusió del nostre patrimoni que es porta
a terme des del Centre d’Estudis Molletans (CEM), en estreta col·laboració amb
l’Arxiu Municipal, el proper dilluns 20 de juny s’ha programat una visita guiada a
l’Arxiu per a membres, col·laboradors i informadors del CEM. La inscripció és
gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia.
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