XIIè CONGRÉS ORDINARI DEL PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
UN ARXIU DEL PARTIT SOCIALDEMÒCRATA: TRANSPARÈNCIA,
EFICIÈNCIA I HISTÒRIA

Carles Sánchez Rodríguez

La present ponència planteja la creació d’un arxiu documental del Partit
Socialdemòcrata. Les virtuts de posseir un arxiu són diverses. Si bé és cert que fins ara
la documentació no ha estat desatesa, sí que la seva classificació, normalització i arxiu
contribuiria a la dinamització del partit.
Allò que es planteja és que l’arxiu sigui la clau de volta que atorgui transparència a
l’organització mitjançant la redacció d’un reglament que doni una pauta al dret d’accés
a la documentació per part dels afiliats i simpatitzants, determini els nivells i terminis
de reserva de la documentació sensible, fixi els drets de reproducció, etc. També es
reglamentarien les transferències i els documents de conservació obligada.
Alhora la creació de l’arxiu obligaria a revisar la documentació de què disposa el partit,
és a dir, es duria a terme un inventari amb l’objecte de conèixer l’estat de l’actual arxiu
d’oficina. També s’elaboraria un quadre de classificació adequat a l’activitat orgànica i
les funcions de cada òrgan, comitè i comissió de treball. Això permetria millorar el
treball d’aquestes evitant duplicitats en el treball i garantint la disposició de tot el
treball anterior, guanyant temps en la localització de documents. En el mateix sentit es
pot plantejar una digitalització del fons.
Garantir l’accés a una documentació classificada i ordenada permet documentar els
quinze anys d’història d’aquest partit, de manera que es facilita la realització de
treballs afins a la identitat del mateix (butlletins, reportatges, etc.) incidint sobre la
predisposició de cadascun de nosaltres a la participació dins el treball polític.
Totes aquestes tasques les duria a terme una comissió de treball específica composta
per la secretaria d’organització, una figura coordinadora i totes aquelles persones que
s’hi sumin al projecte. Una vegada finalitzada la constitució de l’arxiu la comissió
designaria un/a responsable de l’arxiu que gestionaria, colze a colze amb el secretariat
administratiu, la quotidianitat del mateix, i amb la comissió, les incidències que hi
puguin sorgir.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
∙

Creació d’una comissió específica composada per la secretaria d’organització, un
coordinador/a i la militància amb la missió de redactar un reglament de
funcionament, un quadre de classificació i dur a terme un inventari de la
documentació actual.

∙

Redacció d’un reglament de funcionament de l’arxiu documental del Partit
Socialdemòcrata.

∙

Inventariar i classificar la documentació en possessió del Partit Socialdemòcrata i
fruit del seu funcionament.

∙

Comptar amb l’assessorament tècnic i l’assistència econòmica de l’autoritat
nacional d’arxius.

Signa la ponència:

Carles Sánchez Rodríguez
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