MANIFEST A CARN!
PER QUE ES PERMETI I LIBERALITZI LA
REPRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA DIGITAL
ALS CENTRES DOCUMENTALS
Els primers anys d’aquest nou segle i milenni, la revolució tècnica de la fotografia digital
ha popularitzat aquest procediment en tots els àmbits. La comercialització d’aparells
fotogràfics digitals, menuts, senzills, de gran qualitat de captació d’imatge i a preus
assequibles, ha donat pas a una democratització de la reproducció fotogràfica.
La Reproducció Fotogràfica Digital Particular [= RFDP], presenta molts avantatges
davant l’obligatòria Reproducció Documental Assistida, vigent encara en molts arxius, i
no representa, en canvi, cap inconvenient en la dinàmica de consulta dels usuaris, en ser:
-

-

-

Fàcil de manipular: El mateix usuari pot efectuar-ho, sobradament.
Pràctica: No requereix suport del personal, ni cap instal·lació ni eina específica,
amb que contribueix a alliberar de feina al personal del centre documental.
Ràpida: La captura de la imatge és instantània. La seva instal·lació en un
ordinador també pot ser instantània (en portàtils), o en poques hores (en fixo).
Econòmica: El seu cost és mínim, i va a càrrec de l’usuari de forma exclusiva,
ja que no requereix cap mena de despesa (electricitat, etc.). Per a l’usuari és,
sens dubte, l’opció més rentable a l’abast.
Àgil: La pràctica de la RFDP, contribueix a descongestionar l’allau de
comandes d’un Servei de Reprografia saturat.
De major qualitat: La qualitat de la reproducció digital, a pantalla
d’ordinador, és superior a qualsevol altre, i permet ampliacions de la imatge
fins al detall.
Respectuosa amb el document: L’operació fotogràfica no requereix més
manipulació del document que l’estrictament necessària per a efectuar la
consulta. No precisa doblegs, ni pressions sobre el llom com la reprografia o
l’scanner. Amb la il·luminació adequada o amb llum solar, no es requereix lús
del flash, ni ho necessiten ja la majoria de càmeres.

Per tots aquests motius, els sotasignants instem als centres documentals, tant de
titularitat pública com privada (Arxius, Biblioteques, Hemeroteques, Cartoteques, etc.),
de qualsevol tipus o administració, a abolir l’obligatorietat de la reproducció documental
assistida i a permetre i liberalitzar la reproducció fotogràfica digital particular dels
documents que custodien, en el ben entés: que el suport documental està en les
condicions adequades, i en plena disponibilitat de consulta; que el seu us final no ha de
ser comercial o crematístic, i que se salvin els possibles drets d’autor del document, o de
la intimitat de les persones que hi apareixen, d’acord amb els supòsits legals vigents.
Per subscriure’s al manifest, cal trametre nom, cognom, càrrec i ofici i adreça electrònica a:
manelguell@acarn.cat

