Presentat al CVC el Llibre Blanc dels Arxius
Valencians
Múltiples veus expliquen els futurs possibles de l’arxivística
valenciana
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 18 de desembre.- Al Palau de
Forcalló s’ha presentat hui al migdia el Llibre Blanc dels Arxius Valencians, editat
per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians i patrocinat per la
Generalitat.
En la taula presidencial, a més del president del Consell Valencià de Cultura,
Santiago Grisolía, estaven el coordinador de l’obra, Jesús Alonso, la presidenta de
l’Associació d’Arxivers, Maria Irene Manclús, el subdirector general del Llibre,
Arxius i Biblioteques, Vicent Moreno, i el conseller de Transparència i Participació,
Manuel Alcaraz, que és un dels trenta autors que han participat en el llibre. Entre el
públic, a més de diversos consellers de la institució i de professionals del món dels
arxius i la documentació, estava el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona.
Després de les paraules de benvinguda del president Grisolía ha intervingut Maria
Irene Manclús, que ha fet una crida a la preservació dels arxius i a la constitució de
polítiques arxivístiques “en majúscula”. Ha parlat també per reivindicar la veu dels
arxivers, i ha demanat que se’ls escolte i s’actue en conseqüència.
Jesús Alonso, el coordinador del llibre, ha exposat la conveniència d’evitar fer de la
política una urgència permanent que no atenga les necessitats a mitjà i a llarg termini,
però també ha demanat a documentalistes i arxivers “eixir de la cova hipernormativa”
i més sintonia amb la societat i els seus intermediaris, els mitjans de comunicació.
L’ara director de l’Arxiu Històric de Gandia ha fet, al final de la seua intervenció, una

reivindicació de les “fonts primàries” com una manera de generar confiança que evite
riscos per a la democràcia.
Vicent Moreno ha marcat com a objectiu del seu departament garantir als ciutadans el
dret d’accés als arxius i la instal·lació definitiva d’estos centres en l’era digital. Ha
donat la notícia de la pròxima aprovació d’una ordre conjunta sobre la política de
gestió dels documents electrònics, i ha donat algunes dades sobre el notable augment
de la inversió en els cinc arxius històrics que depenen de la Generalitat en estos
últims anys.
L’últim a parlar ha sigut el conseller Alcaraz, que ha agraït sincerament a
l’Associació d’Arxivers l’elaboració del llibre i les diverses demandes que s’hi fan a
les administracions. Ha tingut un record cap a Josep Bevià, que, amb ell, va ser el
fundador de l’Arxiu de la Democràcia de la Universitat d’Alacant, i ha insistit en
l’extraordinària utilitat dels arxius a l’hora de recuperar la memòria col·lectiva, que
voldria que estiguera entre les preocupacions diàries dels ciutadans.

