Presentació de l’actuació
“Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici”
Barcelona, octubre 2014

Què és la iniciativa ‘Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici’?
El Col·legi de Periodistes de Catalunya té com a objectiu estratègic preservar i difondre la
memòria professional. Per a assolir-ho, ha estructurat el projecte ‘Llegats dels periodistes memòria de l’ofici’ que vol:
●
●
●
●

aplegar els arxius personals dels periodistes.
preservar-los adequadament.
descriure'ls documentalment.
difondre’ls a la societat.

Té com a àmbit d’actuació l’institucional i territorial propi del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i aplicarà com a criteris de valoració dels fons:
● la seva integritat.
● l’estat de conservació.
● la representativitat dels documents conservats.
En el cas dels arxius d'empreses periodístiques, el Col·legi farà la intermediació amb l'Arxiu
Nacional de Catalunya (ANC).

Beneficis de donar el vostre arxiu personal al Col·legi?
● Sensibilitzem als professionals del periodisme i a la societat de la importància de
preservar els seus arxius personals.
● Donem suport als periodistes i empreses que optin per conservar els seus arxius.
● Obrim als periodistes els arxius públics per dipositar-hi els seus llegats personals (El
Col·legi va signar el juny de 2014 un conveni amb la Conselleria de Cultura que
implica el compromís en la preservació i difusió d’aquests fons).
● Creem un fons específic sobre la memòria professional del periodisme que
afavoreixi l’estudi i la investigació sobre l’ofici.

Què entenem per arxiu personal?
El conjunt de documents produïts pel legatari en l’exercici de les seves tasques
professionals i les seves activitats personals. Tipològicament poden ser:
● documents escrits
● documents d’imatge fixa i mòbil
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● documents gràfics
● documents sonors

Què fem amb el vostre arxiu?
El manteniment d’un arxiu en condicions requereix la dedicació de personal tècnicament
qualificat, un estatge en condicions adequades i un inventari que faciliti la cerca dels
documents. Per a poder assolir aquests objectius, treballem conjuntament amb l’Arxiu
Nacional de Catalunya. El Col·legi rep en donació l’arxiu personal del periodista i el
diposita en règim de comodat (1) a la xarxa del Sistema d’Arxius de Catalunya.
(1) la propietat passa al Col.legi de Periodistes i queda inalterada, només es lliura la
tinença del llegat per temps indefinit.

Com ho fem?
El grup de treball ‘Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici’ (integrat per Col·legi i
Arxiu Nacional de Catalunya) atén les propostes:
1. s’entrevista amb el legatari o hereus segons el cas.
2. valora la idoneïtat de la donació: integritat / estat de conservació /
representativitat dels documents conservats.
3. comprova la legalitat del llegat (propietari o hereus).
4. decideix la ubicació definitiva més idònia dintre del Sistema d’Arxius de
Catalunya.
5. el legatari indica formalment (escrit signat) la seva voluntat de donar al
Col·legi el seu arxiu personal i la inclusió o no dels drets d’explotació de
propietat intel·lectual (aconsellem la cessió de drets no exclusiva sobre l’obra
original (no divulgada) per tal de permetre al CPC fer-ne difusió dels
documents llegats). El Col·legi no contempla cap mena de remuneració
econòmica per la donació.
6. la Junta de Govern del Col·legi, previ informe del grup de treball, accepta la
donació del llegat mitjançant carta signada.
7. els documents que integren el llegat es recullen al domicili del donant i es
traslladen a l’Arxiu Nacional per a l’inventariat.
8. amb l’inventari fet, es procedeix a la signatura de la donació i comodat entre
legatari, Col·legi i Arxiu Nacional.
9. el llegat ja pot ser consultat pels investigadors (catàleg i presencial) respectant
la legislació vigent en matèria d’accés als documents pel que fa a dades
personals i familiars que puguin afectar la seguretat, l’honor i la imatge de les
persones; així com els drets d’explotació relatius a la propietat intel·lectual.
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Contacteu
Col.legi de Periodistes de Catalunya
Centre de Documentació Montserrat Roig
Rambla Catalunya, 10. 08003 Barcelona
documentacio@periodistes.org
telèfon: +(34) 933 171 920
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