
Cuidar l’arxiu per preservar i gestionar 
millor la memòria de l’entitat

Per garantir la preservació i accés a la memòria de la teva entitat, 
ingressa aquella documentació que ja no sigui d’ús quotidià 

a l’arxiu públic més proper. Així, garantiràs la preservació 
dels fons esportius, l’accés a la informació que contenen, la 
seva difusió i el coneixement de la història de les entitats.

Aquest díptic és una guia de suport als clubs, 
federacions, empreses esportives i persones vinculades 

al món de l’esport, que generen documents i dades 
per a gestionar la seva activitat diària.

L'arxiu del vostre 
club esportiu és 

important: 
CUIDEU-LO



Un arxiu correctament organitzat ens permet 
Localitzar els documents i les dades amb facilitat

Donar un bon servei a les persones associades

Garantir una bona gestió global de l’entitat 

Utilitzar els documents en campanyes de difusió de l’entitat

Mapes i 
plànols

Vídeos

Textos

Fotografi es

Diaris i 
revistes

Sons

L’arxiu d’un club o entitat esportiva és el conjunt de documents 
produïts i rebuts en l’exercici de les activitats pròpies de l’entitat. 
La correcta organització d’aquests arxius és essencial per facilitar-ne 
la gestió, ja que els documents tenen un valor administratiu, jurídic 
i econòmic. Amb el temps, aquests documents prenen un valor 
històric i serveixen per conservar la memòria de l’entitat.

Què és i per a què serveix
el vostre arxiu?

 

Cal tenir clar que cada país disposa d’un marc legal i normatiu propi 
referent a la gestió de la informació i la seva preservació, però tots 

busquen preservar la informació i posar-la a l’abast de la ciutadania.

Els documents poden tenir totes aquestes formes i poden ser tant 
analògics com digitals:



L’eina bàsica per a l’organització d’un arxiu és el Quadre de 
Classificació de Documentació que identifi ca les funcions i activitats 
que desenvolupa l’entitat. Trobareu alguns exemples a la Guia de suport 
als arxius de les entitats esportives. 

     La descripció dels documents, que segueix unes normatives i 
estàndards, és la tasca que ens permet la recuperació ràpida de la 
informació. 

Amb els documents classifi cats i descrits, els sistemes de 
recuperació d'informació ens permetran fer les cerques desitjades. 
També serà una manera de poder-les difondre, ja sigui mitjançant la 
difusió tradicional, a través de les xarxes socials o mitjançant conjunts 
de dades obertes, entre d’altres. 

Arxiu públic

I això com es fa?

https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/00_home_xac/noticies/2020_Guia_Esports/Guia-Arxius-Entitats-Esportives-v17-DEF.pdf
https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/00_home_xac/noticies/2020_Guia_Esports/Guia-Arxius-Entitats-Esportives-v17-DEF.pdf


Entitats, clubs, federacions i empreses 
vinculades al món de l’esport, us animeu

a organitzar el vostre arxiu? Som-hi! 
 

Recordeu que teniu més informació 
a la Guia de suport als arxius 

de les entitats esportives.

És important no oblidar l’arxiu electrònic, on teniu tots aquells 
documents que han nascut electrònics o bé que heu digitalitzat. 
Si voleu digitalitzar els documents, consulteu la Guia de digitalització 
on trobareu més informació sobre què cal digitalitzar i com fer-ho.

https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/00_home_xac/noticies/2020_Guia_Esports/Guia-Arxius-Entitats-Esportives-v17-DEF.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/09_publicacions/altres_publicacions/Guia-Digitalitzacio-dArxius_2020.pdf



Accessibility Report


		Filename: 

		DIPTIC guia suport arxius esports CAT_GTok.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


