• Aprovar la constitució de la Secció AsF-Bolivia.

Sessió, 26 de maig de 2005
• Aprovar la petició de baixa del Registre Internacional de Socis, de la Sra. Sylvia Glagiardi Brissolese, amb el núm. 136, per motius aliens a AsF.
• Aprovar el resultat electoral de les eleccions de
la Junta Directiva Internacional.

que M. Carme Martínez participi en representació d’AsF a la ponència Arxius, Democràcia i Drets
Humans.

• Aprovar proposar als ajuntaments de Granollers, Torredembarra, Cerdanyola del Vallès i
Parets del Vallès la signatura de convenis marc
de col·laboració.

• 36 socis individuals

• Aprovar la inscripció d’AsF al Fòrum Social de la
Mediterrània, celebrat a Barcelona del 16 al 19
de juny de 2005.

Altes de socis primer semestre 2005

• Aprovar la participació d’AsF a les II Jornades d’Educació i Arxius de la Universitat de Barcelona i

• 1 soci institucional
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Editorial
Els projectes de futur de la nova junta directiva internacional

Altes de socis segon semestre 2004

AsF

AsF

• Aprovar signar convenis marc de col·laboració
amb l’Ajuntament de Fes (Marroc), amb la Subdirecció General d’Arxius del departament de
Cultura i amb l’Ajuntament de Barcelona (Projecte Barcelona Solidària).

• Aprovar l’elecció de la nova Junta Directiva Internacional.

Sessió, 21 de juny de 2005

Butlletí

Les eleccions del passat mes de maig
varen marcar l’inici d’un nou període
de l’ong Arxivers sense Fronteres. En
aquesta nova etapa la Junta Directiva
Internacional preveu continuar en la
mateixa línia d’actuacions i dinàmica
de treball que en els darrers anys en
quant a l’organització dels arxius i la
protecció del patrimoni documental.
En aquest sentit, la nostra entitat va
aprovar el Pla d’Actuació Global
(PAG) pel període 2003 – 2007, el qual
estableix les directrius i el marc polític general per aquesta nova etapa.
Els projectes de cooperació i solidaritat arxivística seguiran sent la
prioritat de la nova junta directiva.
De l’anterior etapa es continuarà treballant en el projecte d’organització
de la documentació històrica i administrativa de la Comuna Urbana de
Fes (Marroc).
Entre els nous projectes d’organització d’arxius en destaquen tres a
Amèrica del Sud. En primer lloc, el
projecte de cooperació amb les víctimes de la repressió de les dictadures
militars del con sud durant les dèca-
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des dels 70 i 80. L’objectiu és aportar
la metodologia de treball que permeti
organitzar la documentació dels arxius de les dictadures militars de Xile,
Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai
amb la finalitat d’ajudar al coneixement dels fets succeïts, la recerca dels
desapareguts i la preservació de la
memòria històrica del país.
El segon projecte que tenim en estudi és el dels casals catalans; es tracta
de preservar la documentació produïda per aquestes entitats durant l’etapa de repressió franquista, les quals
foren un referent pels exiliats de la
guerra civil espanyola. Amb aquest
objectiu volem facilitar l’organització
i la digitalització de la documentació
dels casals catalans de l’Argentina,
Mèxic, Cuba..., entre d’altres, per tal
que aquesta informació es pugui consultar i formar part de la memòria
històrica de Catalunya.
El tercer projecte que volem impulsar és a l’Uruguai. La nostra voluntat és treballar conjuntament amb
els col·legues de l’Archivo General de
la Nación de l’Uruguai amb el compromís de col·laborar i avançar plegats
en l’estudi i la implantació de les tècniques arxivístiques més innovadores
a l’arxiu més important d’aquell país.
ASF també vol realitzar dos projectes d’història oral, un pretén recollir els testimonis dels ciutadans represaliats polítics a Guinea Equatorial i l’altra els testimonis orals del poble del Kurdistan. A més, cal apuntar
la continuació del projecte de creació del centre d’interpretació, arxiu
i biblioteca d’Ernesto che Guevara, a
Misiones (Argentina). En quant als
projectes de formació en arxivística,
tenim en estudi un curs de formació
especialitzada dirigit als arxivers de
l’Equador, un altre dirigit als d’El Salvador i així mateix, es farà un curs de

formació per a la Comissió Pastoral
de la Terra a Brasília.
En aquesta nova etapa Arxivers
sense Fronteres vol fomentar l’establiment de convenis de col·laboració
amb les institucions i les entitats que
expressin la seva voluntat de treballar en les polítiques de cooperació i
solidaritat a l’entorn dels arxius i del
patrimoni documental. En aquest
sentit ASF està en converses amb el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la signatura d’un conveni de col·laboració
per a la realització de projectes de
cooperació.
També, entre els nostres objectius, ASF es vol fomentar una major
presència en els organismes internacionals, tant participant en els projectes impulsats pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), com és el
Grup de Treball dels Drets Humans
i el projecte Arxivers Solidaris, com
també amb l’assistència en els fòrums
socials internacionals.
Finalment, assenyalar que en
aquesta etapa, també s’espera un
creixement considerable de les seccions d’ASF d’arreu del món. Fins
l’actualitat han estat els arxivers de
Amèrica Llatina, argentins, bolivians,
brasilers, mexicans... i així mateix els
arxivers europeus, especialment els
francesos, que han demostrat més interès per treballar en el món de la cooperació i la solidaritat arxivística. La
Junta Directiva Internacional vol impulsar el creixement de les seccions
d’ASF, facilitant aquesta estructura
organitzativa a qualsevol grup d’arxivers d’arreu del món que tingui interès en contribuir i aportar la seva
experiència professional a l’entorn
de la solidaritat arxivística.
La Junta Directiva Internacional

III Jornades
Internacionals
d’AsF “Arxius i
Desenvolupament”
Els dies 25 i 26 de febrer de 2005 es
van celebrar, a la seu de l’Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid, les III Jornades Internacionals
d’Arxivers sense Fronteres.
En l’edició d’enguany s’ha tractat el tema “Arxius i Desenvolupament” per tal d’analitzar la importància dels arxius, com a institució pública, en la configuració
d’un estat de dret, tot incidint en
el seu paper essencial a l’hora de
construir l’entramat necessari per
a un desenvolupament sostenible
en els països del tercer món. Per
això s’han recollit i exposat diferents iniciatives desenvolupades per
organismes internacionals, països
concrets i organitzacions no governamentals que han treballat per
impulsar els arxius públics a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. D’altra
banda, es pretenia també conèixer
els arxius de les institucions internacionals que es dediquen a l’ajut
al desenvolupament, fonamentalment el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.
Després d’una breu introducció
a Arxivers sense Fronteres i les seves perspectives de futur, presentada per l’aleshores president Ramon Alberch, seguida de la inauguració oficial de les Jornades, Joie
Springer, en representació de la
UNESCO, ens va parlar de la cooperació al desenvolupament que
practica el seu organisme, principalment del programa Memòria del
Món i dels mitjans adreçats als arxius i a les biblioteques.
A continuació Christine Martínez, arxivera de l’Àrea de Relacions
Internacionals de la Direcció d’Arxius de França, en una exposició

PROJECTES
Projecte d’organització
de l’Arxiu Municipal de
la Comuna Urbana de
Fes (Marroc)

molt crítica, ens va introduir en les
línies d’acció, la problemàtica i els
resultats de l’ajut francès al desenvolupament dels arxius en els països francòfons.
Jordi Serchs, en representació
d’Arxivers sense Fronteres, ens va
parlar de l’impuls al desenvolupament que s’ha fet des de l’Ajuntament de Barcelona i també en
col·laboració amb AsF, bàsicament
en els projectes duts a terme a Guinea Equatorial, amb l’organització
dels arxius municipals més importants i la creació de dues aules d’informàtica, i els seminaris de formació a Bòsnia i Hercegovina.
L’endemà Perrine Canavaggio,
secretària de la Conferència de la
Taula Rodona d’Arxius del Consell
Internacional d’Arxius, va tractar
l’impuls al desenvolupament d’arxius i serveis arxivístics des del Consell Internacional d’Arxius. Aquest
es concreta en diferents projectes
endegats recentment, com són els
grups de treball Arxius i Drets Humans i Arxivers Solidaris, aquest darrer nascut amb la voluntat de sumar
els diferents esforços de solidaritat
dels arxivers d’arreu del món i on
AsF té una participació important
des dels seus inicis.

La representació oficial espanyola va venir de la mà de Teresa
Martín Ayuso, arxivera de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, qui
va exposar els continguts del programa ADAI, programa de cooperació internacional adreçat als arxius iberoamericans, i les seves línies d’ajuts.
Marie Galup, arxivera del Fons
Monetari Internacional i del Banc
Mundial, ens va parlar de la gènesi
i l’organització d’ambdós arxius, en
tant que testimonis de l’ajut al desenvolupament des de les Nacions
Unides, més que no pas de les línies concretes d’actuació en la
matèria dutes a terme per aquests
organismes.
En l’acte de cloenda varem
comptar amb la presència del Sr. Julio Restrepo, jutge implicat en la investigació i judici dels casos per desaparició durant la dictadura argentina. Ens va donar un sentit testimoniatge de primera mà a propòsit del que s’està vivint al seu país i
va incidir especialment en la transcendència de la conservació dels arxius per a la demostració dels fets
i la restauració de la memòria.

n En el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Fes a l’entorn del
projecte Eurocities, va sorgir la necessitat del tractament dels fons documentals del municipi de Fes, interessats en l’organització dels seus
arxius municipals. Atès el caràcter
d’especialització que requereix
aquest projecte, Barcelona Solidària va requerir la col·laboració
d’Arxivers Sense Fronteres a fi d’establir unes possibles vies de col·laboració. Arran de l’estudi de pros-

pecció, realitzat durant el mes de
novembre de 2004 per dos membres de la Junta Internacional
d’AsF, es constatà la necessitat d’intervenir en el fons municipal i dur
a terme un projecte en diferents
fases al llarg de 3 anys.
El fons, format per la documentació municipal des de 1912,
es troba en greus condicions de
conservació. Distribuït en 3 dipòsits es calcula que s’hi conserven
un total aproximat de 3.5 Km de
documentació. Com a primera
fase del projecte –el qual es preveu que sigui finançat per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant
el programa Barcelona Solidària,
la Subdirecció General d’Arxius
de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Estrasburg, ciutat
agermanada amb Fes– es dugueren a terme dos camps de treball
durant el passat mes de juny de

2005, amb la participació voluntària de professionals arxivers
dels ajuntaments de Barcelona,
Cerdanyola, Granollers, Parets del
Vallès i Torredembarra, en un primer grup, i estudiants de l’Escola
Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents, en el segon, realitzant
tasques de neteja, identificació de
sèries, elaboració d’inventaris i
catàleg.
Volem agrair des d’aquí als municipis abans esmentats que cediren el seu personal per a col·laborar en el projecte, a tots el voluntaris que hi participaren per la
gran qualitat humana i professional demostrada, així com al personal de la Comuna Urbana de Fes
pel seu recolzament i el seu interès, i els col·laboradors de la Universitat de Fes que treballaren amb
els equips de manera totalment
professional.

Cooperació
amb els Arxius de
Bòsnia-Herzegovina
n El projecte de cooperació en el
territori de Bòsnia-Herzegovina es
va iniciar l’any 2001 a partir de la
demanda del Sr. Matko Kovacevic
aleshores director de l’Arxiu de
Bòsnia-Herzegovina que va manifestar les necessitats d’ajut degut a
l’estat en què havien quedat els arxius del seu país com a conseqüència de la guerra que havien patit. AsF gràcies a la subvenció atorgada pel programa Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona va poder iniciar a Sarajevo un
projecte de cooperació en dues fases, la primera consistent en la realització d’un curs de coneixements
bàsics en arxivística adreçats al personal dels arxius i en la formació
d’estudiants universitaris perquè en
el futur pugessin assumir tasques
de gestió documental, i una segona
fase de coneixements específics, a
realitzar en una altra edició.
En aquell moment, AsF ja va palesar la necessitat de poder arribar
a tot el personal dels arxius de Bòsnia-Herzegovina, per la qual cosa
va comprometre’s a continuar aquest
projecte impartint també formació
en algun altra punt del territori, això
ha cristal·litzat finalment per la subvenció atorgada per l’Agència Ca-

NOTÍCIES
XV Congrés
Internacional
d’Arxius del CIA/ICA
a la ciutat de Viena

talana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, que ha permès el trasllat de
dos cooperants que han impartit un
curs monogràfic sobre descripció arxivística a la ciutat de Sarajevo dels
dies 6 al 10 de juny amb una participació al voltant de 70 alumnes, i
un curs sobre coneixements bàsics
en arxivística a la ciutat de Banja
Luka dels dies 13 al 17 de juny al que
hi assistiren 65 alumnes.

En ambdós casos s’ha de remarcar l’estreta col·laboració que
s’ha mantingut entre els cooperants d’AsF i els representants dels
arxius de Bòsnia-Herzegovina, com
també de la contrapart local, l’Assemblea Democràtica Local, el que
ha permès que els cursos es desenvolupessin amb gran afluència
d’alumnes i de forma molt satisfactòria.

n Al llarg dels dies 26 a 31 d’agost
del 2004 va tenir lloc a Viena el XV
Congrés Internacional d’Arxius dedicat a propiciar una reflexió dels
arxius com a instruments de recuperació de la memòria i el coneixement. En aquest context, es varen dur a terme diverses conferències entorn del paper dels arxius en
la defensa dels drets democràtics
amb sengles intervencions de membres d’ASF.
Una primera intervenció correspongué a Antonio González
Quintana que va presentar l’estat
de la qüestió pel que fa a les actuacions que cal emprendre des de les
institucions públiques per tal de
preservar la memòria dels arxius
dels règims repressius.
Al seu torn Ramon Alberch, en
un acte organitzat en el marc d’Arxivers Solidaris, va presentar la gènesi, objectius i activitats d’ASF des
de la seva constitució l’any 1998. En
ambdós casos les intervencions varen permetre difondre la funció
d’ASF i concitar nous contactes professionals.

Reunió AsFInternacional –
AsF-Uruguai
n Al mes de novembre de 2004, un
membre de la Junta Directiva Internacional es va reunir amb la futura Secció d’AsF-Uruguai, amb seu
a la ciutat de Montevideo. En
aquesta reunió es van lliurar els cer-

tificats d’inscripció en el Registre
Internacional de Socis a tots els
membres que composen la Secció
i es va parlar de la forma de coordinació que regirà en AsF entre la
seu internacional i les Seccions que
es vagin crear arreu del món.
També, es va treballar en els futurs
Estatuts de la Secció AsF-Uruguai,
per tal de facilitar el tràmit posterior amb la JDI i l’AGI. Es preveu
que el 2005 sigui l’any de constitució d’aquesta Secció.

Reunió AsFInternacional –
AsF-Colòmbia
n A finals del mes de novembre de
2004, un membre de la Junta Directiva Internacional va assistir a
l’acte fundacional de la futura Secció AsF-Colòmbia. En aquest acte
es va fer una breu introducció sobre els objectius d’AsF així com de
la forma en què es treballa quant
a projectes de cooperació. Tot seguit es va constituir la Junta Directiva de caràcter interí que elaborarà els Estatuts i constituirà la
Secció, jurídicament parlant, que
posteriorment i un cop constituïda, es procedeixi a les primeres
eleccions democràtiques de la
Junta Directiva que regirà durant
quatre anys.

Pàgina web
n Al mes de desembre de 2004 es
signà un conveni amb el Centre
d’Estudis Adams, de Barcelona,
mitjançant el qual s’assignava un
alumne en pràctiques del cursos
d’edició de pàgines web, conveni
que s’ha fet efectiu els darrers dies
de desembre amb la incorporació

temporal de Cristina López, en període de pràctiques. Aquesta nova
actualització permetrà incorporar
els links de totes les Seccions i
compartir un espai de caràcter internacional. Però, i sobretot, ens
permetrà millorar-la i actualitzarla. Esperem així poder gaudir
d’un nou espai d’intercanvi i comunicació, així com una nova eina
de difusió de les nostres tasques i
objectius.

Fòrum Social Mundial,
Porto Alegre
gener de 2005
n Els dies 26 al 31 de gener de
2005 se celebrà a la ciutat de
Porto Alegre el Fòrum Social
Mundial, en el marc del qual va
tenir lloc una taula rodona dedicada a debatre sobre els arxius i
els drets democràtics. A proposta
del Consell Internacional d’Arxius, i en el marc del grup de treball sobre “Arxius i drets humans”, la taula rodona fou coordinada per Arxivers sense Fronteres i comptà amb les intervencions de Jens Böel (Unesco), Graciela Karababikian (Memoria
Abierta-Argentina), Vania Markarian (Universitat de la RepúblicaUruguay), Maria Aquino (Universitat de Sao Paulo-Brasil) i Ramon Alberch (Arxivers Sense
Fronteres). Aquesta activitat comptà
amb la presència de més d’un centenar d’assistents i es va cloure amb
un llarg debat amb els assistents on
es va posar un especial èmfasi en
la necessitat de recuperar els arxius vinculats a les dictadures militars i també es va palesar l’interès
d’establir una estreta col·laboració
entre arxivers, historiadors, metges forenses, antropòlegs i entitats
dels drets humans per tal de pro-

piciar una actuació més integradora i transversal.
Per part d’Arxivers sense Fronteres, a banda d’organitzar i coordinar la taula rodona, es va presentar la nostra Ong i és remarcar
el seu caràcter internacional i l’increment notable en els projectes
duts a terme. En el marc del Fòrum
ASF va participar en un acte de la
Unesco per presentar una guia
d’organització dels arxius de les organitzacions no governamentals, i
es va entrevistar amb el Ministre de
Drets Humans del Brasil, Sr. Nildario Miranda, per fer-lo coneixedor de les activitats d’ASF i de la voluntat de donar suport a les iniciatives endegades per l’actual govern
del president Lula.

AsF al Fòrum Social
de la Mediterrània
n Amb la voluntat de generar confluències i construir alternatives
es va endegar a Porto Alegre, el
gener del 2001, el procés del Fòrum Social Mundial (FSM). Des

d’aleshores i amb la voluntat de
descentralitzar i fer arribar als àmbits més propers a la ciutadania el
procés s’han constituït fòrums socials regionals.
El 1r Fòrum Social Mediterrani
(FSMed) celebrat a Barcelona del
16 al 18 de juny del 2005 apareix
amb la voluntat de ser un punt de
trobada i de debat dels moviments
socials i amb capacitat de generar
propostes.
En el transcurs dels tres dies va
reunir més de cinc mil participants,
es van celebrar uns dos-cents seminaris i tallers, nou conferències centrals, assemblees de dones i del moviment antiguerra i diverses trobades sectorials. Va tenir tres grans eixos temàtics transversals a la major
part de seminaris i tallers: la denúncia del procés de liberalització
econòmica al Mediterrani; la defensa dels drets humans i de les llibertats democràtiques a tota la regió, i el rebuig a l’ocupació militar a l’Orient Mitjà.
AsF es va inscriure com a participant al Fòrum i va presentar un
plafó amb informació sobre l’ONG
i la tasca que porta a terme.

Junta Directiva Internacional
Junta Directiva
Internacional d’AsF
PRESIDENTA:

Acords Junta Directiva Internacional
Sessió, 14 de setembre de 2004

Mariona Corominas i Noguera
VICEPRESIDENT:

Alfred García i Puig

• Aprovar el programa i pressupost de les III Jornades Internacionals d’AsF que es van celebrar
el mes de febrer de 2005 a la ciutat de Madrid.

Sessió, 15 de febrer de 2005
• Aprovar la participació d’AsF en la reunió d’Arxius
i Drets Humans, del CIA/ICA que se celebrarà a
la ciutat de Lió al novembre de 2006.
• Aprovar la petició de baixa de la Sra. Sílvia Domènech Fernández, amb número de soci 71.
• Aprovar els Estatuts que regiran la futura secció
d’Arxivers sense Fronteres, a França.

SECRETARI GENERAL:

Sessió, 20 d’octubre de 2004
Jaume Sardà i Font
SOTSSECRETÀRIA GENERAL:

Fina Solà i Gasset
TRESORER GENERAL:

Nicolau Guanyabens i Calvet

• Aprovar l’estat de comptes de 2003 presentat per
Tresoreria.
• Aprovar la formalització de conveni amb l’Acadèmia Adams per tal de disposar d’un alumne en
pràctiques per a la gestió de la web.
• Aprovar prioritzar la tramesa d’informació i documentació per mitjà electrònic.

VOCALS DE COOPERACIÓ:

Laura Ureña i Bosch

• Aprovar l’elaboració d’un qüestionari d’història
oral.

Àngel Soler i Espuñes
Marià Hispano i Vilaseca
VOCAL DE WEB I PUBLICACIONS:

M. Assumpció Colomer i Arcas
VOCAL DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ:

Gustau Castanyer i Marquardt
C/E JUNTA DIRECTIVA D’ASF:

arxiverssf@yahoo.es

Sessió, 25 de febrer de 2005
• Aprovar l’estat de comptes, balanç econòmic i
gestió econòmica de la Junta Directiva corresponent al 2004.
• Aprovar la creació d’un grup de treball en la
Comunidad de Madrid.
• Aprovar la constitució de la Secció AsF-França.
• Aprovar la constitució de la Comissió Internacional pels Drets Humans del Cono Sur.

• Aprovar el Pla d’Actuació Global.
• Aprovar les modificacions de l’Estatut del Cooperant.
• Aprovar la donació de patrimoni efectuada pel
Sr. Guillermo Maerker, tot disposant que dita
aprovació està vinculada a la decisió de l’Assemblea General Internacional.

Sessió, 22 de desembre de 2004
• Aprovar l’ordre del dia de la propera Assemblea
General Internacional incloent els punts següents:
aprovació de la secció d’Arxivers sense Fronteres
a França; Informar de la celebració de les properes eleccions a la Junta Directiva Internacional;
Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici de
2004; Aprovació de la memòria d’activitats corresponent a 2004.
• Aprovar els projectes de cooperació proposats per
la Secció d’AsF-Argentina en relació amb el projecte d’Història oral sobre la guerra de les Malvines i el projecte de recuperació de la memòria
històrica a Jujuy.

Sessió, 17 de març de 2005
• Aprovar inscriure a l’ong en el registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament,
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre.
• Aprovar la celebració de les eleccions de la Junta
Directiva Internacional el dia 26 de maig de 2005,
a la Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat,
a les 19 hores.
• Aprovar el calendari electoral que s’iniciarà la setmana del 4 d’abril de 2005.
• Aprovar presentar el Projecte de Microfilmació i
Digitalització del Fons Documental del Bisbe Pere
Casaldàliga en les properes jornades d’arxivística
de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

Sessió, 18 d’abril de 2005
• Aprovar la participació en el Consell Nacional
d’Arxius en el cas que sigui proposat per la Generalitat de Catalunya.

