
Objectius generals 

El Consell Internacional d’Arxius (ICA), 
mitjançant la Secció d’Arxius de l’Esport 
(ICA/SPO), vol fer conèixer als governs i a 
la ciutadania la necessitat de preservar i 
conservar els arxius de totes les persones 
i institucions públiques i privades, 
associacions i entitats vinculades al món 
de l’esport. 

Les accions de l’ICA, mitjançant 
l’ICA/SPO, estan orientades a 
conscienciar la societat de la necessitat 
d’organitzar, preservar, difondre i facilitar 
l’accés a la documentació i informació 
produïda per les associacions, clubs, 
federacions, entitats esportives i els 
mateixos esportistes, ja que són una peça 
fonamental que configura la memòria 
personal i col·lectiva del món de l’esport i 
de les societats.

La complexitat de la gestió del món de 
l’esport té nombroses confluències amb 
altres professionals, com són, per 
exemple, els vinculats a la salut, el 
periodisme i els mitjans de comunicació, 
la història, l’arxivística, les ciències 
polítiques, la legislació, l’economia, la 
filosofia, les ciències de l’activitat física i 
l’esport i l’enginyeria, entre d’altres.

L’ICA/SPO, l’Ajuntament de Girona i la 
Diputació de Girona promouen la 
realització a la ciutat de Girona d’un 
seminari biennal sobre els arxius de 
l’esport que ha de servir per materialitzar 
els objectius anteriors. 

Objectius específics 

En aquesta primera edició volem 
presentar la visió de nou professionals 
amb una notable experiència vinculats 
a l’esport a través de les seves pròpies 
disciplines: esport, història, periodisme, 
salut i arxivística - gestió documental. 

1.  Aquests professionals han d’aportar 
la seva capacitat d’entendre i fer 
entendre la transcendència que té 
l’esport en la societat a tots els nivells, 
com a element de transmissió de 
valors, d’integració, de canvi i de 
superació. 

2.  Han de ser un canal de transmissió a 
la societat capaç de motivar i promoure 
els objectius de l’ICA/SPO. Aquests 
objectius van encaminats a 
conscienciar la societat sobre la 
necessitat d’organitzar, preservar, 
difondre i facilitar l’accés als arxius 
vinculats al món de l’esport. 

3.  La seva contribució al seminari ha 
d’anar orientada a sensibilitzar tots els 
actors que intervenen en el món de 
l’esport (clubs, federacions i 
organismes nacionals i internacionals, 
empreses, patrocinadors, metges, 
fisioterapeutes, periodistes, 
historiadors, arxivers, enginyers, 
àrbitres, entrenadors, professors, etc.) 
de la importància de preservar els 
documents que conformen una part 
essencial de la memòria col·lectiva 
d’un país.  

4.  És fonamental que parlin de la 
gestió, ús i explotació que fan de la 
documentació i la informació que han 
acumulat al llarg dels anys tant des del 
punt de vista personal com 
professional.

Organitzadors

Consell Internacional d’Arxius / Secció 
Internacional d’Arxius de l’Esport (ICA/SPO), 
Ajuntament de Girona i Diputació de Girona. 
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Primer Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport

First International Seminar on Sports Archives
Primer Seminario Internacional de los Archivos del Deporte
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