AsF

• • •

Sessió, 21 de desembre de 2005
• Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre AsF i
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
• Aprovar la signatura de convenis per efectuar projectes de cooperació amb l’Ajuntament de Terrassa, amb la ciutat d’Otavalo (Equador) i amb l’Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
per tal de dur a terme un projecte d’organització de la documentació administrativa i històrica a l’Ajuntament d’Otavalo
(Equador).

VOLS COOPERAR
AMB ARXIVERS
SENSE FRONTERES?
POSA’T EN CONTACTE
AMB NOSALTRES
e-mail: arxiverssf@yahoo.com

• Iniciar les gestions per l’adquisició de dos ordinadors portàtils
per a la gestió dels projectes de cooperació.
Fe d’errades: en l’anterior butlletí, el núm. 11, per error es
deia que en la cloenda de les III
Jornades d’Arxivers sense Fronteres hi va participar el jutge argentí Julio Restrepo quan el
nom correcte és Julio César
Strassera. Disculpeu l’error.
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Editorial

CAMPS DE TREBALL A FES: UNA EXPERIÈNCIA
Amb motiu del projecte d’Arxivers
sense Fronteres (AsF) a la ciutat de
Fes (Marroc), i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra, de l’1 al 15 de juny de
2005 vaig canviar el meu lloc de treball, en lloc de fer-ho a Torredembarra, vaig treballar en aquesta ciutat marroquina.
Sóc membre d’AsF des de fa
molts anys, perquè penso que els valors de la solidaritat i la cooperació
no són aliens al nostre àmbit professional. Em crec la feina que faig
i la valoro; la garantia dels drets de
la ciutadania, la millora en l’activitat administrativa i la protecció de
la memòria històrica dels pobles són
valors lligats a la custòdia de la documentació.
Aquest projecte va néixer a sol·licitud de l’Ajuntament i la Universitat de Fes, en el marc del projecte
Eurocities, té una durada de tres
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anys, i l’objectiu primer és crear
l’Arxiu Municipal de Fes, més endavant es pretén que l’experiència
adquirida en gestió documental
s’estengui a d’altres municipis del
Marroc, i que siguin els tècnics de
la mateixa Comuna Urbana de Fes
qui liderin aquest procés.
Aquesta primera etapa consisteix
a anar a formar personal que serà
l’encarregat de gestionar aquest voluminós i valuós fons documental.
Per a ensenyar la part pràctica de la
professió, es va optar per treballar
in situ i conjuntament amb els futurs
arxivers, per això calia personal tècnic amb experiència en la gestió
d’arxius municipals. Vam ser seleccionats sis arxivers dels arxius municipals de Barcelona, Cerdanyola
del Vallès, Granollers, Parets del
Vallès i, és clar, Torredembarra, com
a primer grup, i sis estudiants de l’ESAGED en un segon grup.
L’experiència ha estat del tot
gratificant. Des del punt de vista laboral, poder compartir experiències i apreciar l’interès que desperta
la nostra professió, ja és d’entrada
una satisfacció. A l’Ajuntament de
Fes vam ser molt ben tractats, les
nostres indicacions eren sempre
ben rebudes. La seva col·laboració
va ser constant, tan pel que fa a material com des del punt de vista
humà. També els professors de la
universitat ens van mostrar el seu
interès i van venir a donar un cop
de mà, arremangant-se i treballant
colze a colze amb nosaltres en aque-

lles tasques més mecàniques, com
és la neteja de la documentació,
tant de la pols acumulada com dels
elements que la malmeten (agulles
de cap i clips amb rovell). La relació que es va establir, especialment
amb el Lahcen, la Fadoua i el Mohamed (llicenciats en dret i història) va anar més enllà de la professional. A mig matí paràvem a fer un
exquisit te amb menta i les converses arxivístiques eren substituïdes
per les d’amistat.
La dificultat de l’idioma, ja que
alguns col·laboradors no parlaven
francès, va ser superada amb somriures i signes manuals; quan hi ha
voluntat, la comunicació s’estableix.
En les nostres hores de lleure
vam poder conèixer la ciutat, fent
múltiples passeigs per la medina
medieval (declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO) i
amarar-nos de l’ambient d’aquest
país tan proper i llunyà alhora.
Tot plegat va ajudar a crear uns
lligams molt estrets amb tot l’equip
de treball. La tristor ens va envair a
tots el dia de la partida.
Encara que vam estar treballant
de valent, també vam tenir l’ocasió
de viure una experiència inoblidable. Vam anar a compartir la nostra
professió i vam tornar havent après
moltes coses de la cultura veïna.
Un record intens que ha quedat
ben “arxivat” en el meu bagatge vital.
NÚRIA CANYELLES
Arxiu Municipal de Torredembarra

PROJECTES

ELS ARXIUS MUNICIPALS DE FES
Com tots els estius de Fes, aquell mes
de juny de 2005 va ser singularment
calorós. Per fer-vos-en una idea, la
temperatura ambient no baixava gairebé mai per sota dels 38 graus, després, l’escalfor humana que regnava
en els locals de l’arxiu entre el meus
col·legues i jo, d’una banda i els 15
arxivers catalans vinguts especialment de Catalunya en el marc d’una
col·laboració entre l’Ajuntament de
Fes i Arxivers sense Fronteres, feia
encara tot plegat més calorós.
Aquesta col·laboració té per objectiu assistir tècnicament i financerament la comuna urbana de Fes
a reestructurar els seus 3,5 Km. d’arxius sobre una base científica, amb
la finalitat de permetre l’explotació
d’aquests arxius en les condicions
òptimes de rapidesa i eficàcia per a
l’administració, el ciutadà i l’investigador. Aquesta col·laboració també preveu la creació d’un servei
d’arxius per assegurar la bona gestió d’aquesta enorme massa documental.
Tornem ara a aquest xafogós
mes de juny de 2005, malgrat tots
els inconvenients que comportava
el treball a l’arxiu, els arxivers no es
queixaven mai. Ben al contrari, els
riures que es fonien pertot arreu i
l’ambient jovial i cordial que reg-

nava en els llocs de treball feia pensar que es tractava de Sisyphes feliços
en els seus sofriments fins tal punt
que un mateix no pot deixar de preguntar-se si el treball a l’arxiu és una
passió o una adicció? Si creiem a la
Roser, i no hi ha cap raó per no
creure-la, els arxius són una passió.
La Roser és una valenta mare de família que els meus col·legues i jo vàrem tenir el plaer de tractar durant
els primers 15 dies d’aquest famós
mes de juny de 2005.
Durant aquests 15 dies he après
de la Roser un piló de tècniques i
d’astúcies que mai no hagués pogut
trobar en un manual d’arxivística.
Gràcies Roser per haver-me enriquit
professionalment. Un dia, sempre
durant aquest agradable mes de
juny de 2005, entre dues astúcies i
aprofitant un petit moment de descans, la Roser em va reconèixer en
francès puntualitzat d’anglès, espanyol i català per ajudar-me a entendre-ho, que ella té dos grans
amors a la seva vida: la seva petita
família i els arxius.
La passió de la Roser pels arxius
només la iguala l’arxiumania d’en
Màrius, un altre valent pare de família que he tingut el plaer de trobar durant el mateix període. D’en
Màrius he après el veritable sentit

del sacrifici. Rarament armat contra
la pols i passant per alt els altres inconvenients, en Màrius es lliurava en
cos i ànima a l’objecte de la seva veritable adicció. Darrerament, he sabut a través de la Laura Ureña, la cap
del projecte, que la passió d’en Màrius pels arxius és tal, que ha decidit
reprendre més enllà les fronteres del
seu coneixement i començar els estudis universitaris d’arxivística.
També tinc ganes de parlar-vos
del grup català de joves estudiants
d’arxivística plens d’esperances que
se sobreposaven malgrat la calor tòrrida d’aquell juny de 2005 per donar el millor d’ells mateixos.
És ben cert que, d’una banda, els
meus col·legues i jo de l’altra, els 15
arxivers catalans no parlaven pas la
mateixa llengua, però els riures i els
somriures feien la resta atès que tots
vàrem aportar el mateix amor a
aquest últim bastió de justícia i d’igualtat perfecta d’aquest món. En
la pols de la mateixa caixa, els uns
al costat dels altres dormen els vells
expedients reflectint l’opulència
dels homes (construcció de cases luxoses o grans edificis), però també
les seves misèries (reestructuració
de barris de barraquisme o ajuts socials, per exemple).
Avui en dia, gràcies a aquesta
col·laboració amb AsF, els arxius de
Fes són sobre el bon camí i gràcies
a la presència als nostres arxius dels
arxivers de Catalunya, aquests vells
dossiers polsosos tenen només la
necessitat de la voluntat inquisidora
de l’investigador per parlar encara
una vegada més i revelar als ciutadans de Fes les mil i una històries
que ells guarden curosament.
HASSAN MDIDECH
Arxiu Municipal de Fes
(Traducció de l’AsF de l’original en francès)

PROJECTE CON SUD
n A partir de la creació, en l’Assemblea General d’AsF del mes de
febrer de 2005, de la Comissió Internacional dels Drets Humans al
febrer de 2005, es va iniciar el projecte de cooperació, de caràcter
plurianual, “Recuperació d’Arxius
i Documents en el Con Sud i de
Dictadures i Governs Repressius a
Iberoamèrica”. Aquesta recuperació inclou, per una banda, els arxius generats per particulars i entitats sense finalitat de lucre i, per
altra, d’arxius militars, policials i
repressius, derivats de les dictadures que es van constituir a l’Argentina, Bolívia, el Brasil, el Paraguai, el Perú, Xile i Uruguai. La
major part d’aquestes dictadures
es van planificar a gran escala sota
la denominació del pla Cóndor, el
qual al mateix temps estava estructurat en diverses operacions,
entre les quals en destaquen per
la seva rellevància les operacions
estratègiques relacionades amb la
desaparició de persones, detencions il·legals, tortura i mort.
A més, aquest projecte s’emmarca en el reclam social per reivindicar la justícia davant la sistemàtica violació dels drets humans i la desaparició de milers de
persones dels centres de detenció
i tortura. En aquest sentit, consi-

derem que és bàsic dur a terme la
recuperació de la informació i
l’organització d’arxius com a base
per exigir justícia i reparar els
danys morals, econòmics i psicològics.
Per tal d’assolir aquesta recuperació, el projecte actua a tres
nivells: la formació de personal,
la localització de fons documentals i l’organització dels arxius. Pel
que fa al primer aspecte, la formació va dirigida, per una banda,
al personal d’associacions o entitats que treballen en l’àmbit dels
drets humans. Aquestes entitats
fa temps que treballen per a la recuperació de la informació i la
memòria i han arribat a constituir
un patrimoni documental de gran
importància per a la investigació
dels drets humans. I, per altra
banda, als treballadors dels respectius arxius generals. En relació amb els altres dos aspectes, és
a dir, la localització de fons documentals i l’organització, s’ha de
dur a terme, en una primera fase,
l’elaboració d’un cens d’arxius i
fons documentals que concentri
la màxima informació referida als
drets humans, al mateix temps
que es determinaran quins arxius
cal organitzar.
És per tot això que, en el decurs de l’any 2005, es va disposar
del projecte general que inclou

les diferents fases i objectius a
aconseguir a llarg termini, així
com les activitats que es duran a
terme, és a dir, elaboració d’informes sectorials de cada país i de
cada arxiu i publicitat d’aquests;
tractament tècnic de la documentació que inclou la descripció i inventari, així com l’organització; tractament informàtic de
la informació; campanyes de sensibilització sobre la importància
de preservar i conservar la documentació dels arxius per tal de
protegir els drets humans; conferències, seminaris i cursos de
formació arxivística; i exposicions
de caràcter itinerant a partir dels
resultats obtinguts en el conjunt
de tots els arxius.
Finalment, i per tal d’aconseguir les finalitats esmentades, es
crearà un grup de treball en cada
país. Així, al 2005 es va constituir
el grup de treball d’AsF-Uruguai,
els quals van elaborar el primer informe general que inclou el context històric i polític, així com un
primer avantprojecte de cens d’arxius en aquest país. També, es va
dur a terme un curs de formació
en arxivística a la ciutat de Buenos
Aires dirigit a entitats i organitzacions amb documentació sobre els
drets humans.

Excavació de la fossa comuna del Cementiri de San Vicente a la ciutat
de Córdoba (Argentina), “Sector C. Cabecera Norte, Piso 2”, realitzada per l’EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense.

NOTÍCIES
PROJECTES EQUADOR
n Arxivers sense Fronteres va inaugurar les seves activitats de manera
oficial a l’Equador amb la visita de
Gustau Castanyer, membre de la
Divisió de Cooperació de la Junta
Directiva Internacional, que amb
la complicitat dels membres d’Arxivers sense Fronteres Equador
(encara no constituïts en secció de
manera formal, però molt actius),
encapçalats per Jorge Yépez, responsable de l’Arxiu General de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, van dur a terme tot un seguit d’activitats que tenim la seguretat que representaran només
el punt d’arrencada d’una profitosa línia de cooperació.
El plat fort de les diverses activitats va ser un seminari dut a
terme a la prestigiosa Universidad
Andina Simón Bolívar (http://
www.uasb.edu.ec/), una institució
acadèmica de referència a tot el
Con Andí. Celebrat a Quito sota el
nom “Arxius: reptes i oportunitats
al segle XXI”, el seminari va tenir
un èxit enorme, amb 60 participants procedents de les institucions
més representatives de tot el país.
L’activitat es va realitzar del 23 al
25 d’agost de 2005 i es va cloure
amb una taula rodona sobre “L’accés a la informació pública: l’aplicació del dret d’accés” amb la participació de Jorge Yépez, Gustau
Castanyer, Hernán Reyes (professor de l’Àrea de Comunicació de
la UASB), Raquel Escobar (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica) i María Elena
Porras (presidenta de l’Asociación
de Historiadores del Ecuador). El
seminari va palesar la manca d’oportunitats formatives dels professionals equatorians dels arxius i va
donar lloc a una sèrie d’interessants iniciatives: el compromís pú-

blic del rector de la UASB per endegar un programa de formació de
postgrau en arxivística, la voluntat
dels companys equatorians per impulsar un primer Congrés Equatorià d’Arxivística i la signatura per
part dels assistents d’una carta
adreçada al president del Congrés
de l’Equador demanant la tramitació urgent de la nova llei d’arxius
que ha de substituir l’obsoleta llei
de 1982 que estableix el Sistema
Nacional d’Arxius. El balanç no
pot ser doncs més positiu.
Pocs dies després Jorge Yépez i
Gustau Castanyer es van desplaçar
a Guayaquil, la ciutat més poblada
del país per parlar sobre el dret
d’accés en general i específicament de la legislació equatoriana
–Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
(http://www.coalicionacceso.org/
index.php)–, aprofitant l’oportunitat per la Fundació El Universo,
auspiciada pel diari de més tiratge
del país.
A través de l’Instituto de Estudios Avanzados, un organisme associat a la UASB amb l’objectiu de
socialitzar el coneixement emanat
de la universitat, es va fer una visita a Otavalo (http://www.otavalo.gov.ec/), al nord de Quito, un
ajuntament governat per un alcalde indígena que és un dels
exemples més destacables de gestió a l’Equador, amb especial èmfasi en la interculturalitat. Es van
realitzar visites tècniques a
l’arxiu de l’Ajuntament i a
l’Instituto Otavaleño de Antropología, una institució
privada que custodia els
fons municipals i notarials
més antics de la ciutat. La
visita va ser recollida per la
premsa i la televisió locals i
pretén ser el punt de partida d’una col·laboració

adreçada a adequar l’arxiu municipal als estàndards més actuals de
la professió.
Aquesta fructífera estada a l’Equador va concloure amb una visita a Riobamba i Alausí, poblacions situades al sud de Quito. A
Riobamba es va visitar l’arxiu de
la Cúria de Riobamba, on la remarcable tasca del pare Estuardo
Gallegos ha servit per preservar
l’arxiu personal de Monseñor Leónidas Proaño, l’anomenat “bisbe
dels indis”, una figura clau per entendre els actuals moviments indígenes a Amèrica Llatina. Caldria
preservar el testimoniatge documental de les seves activitats de la
mateixa manera com ASF ha fet
amb els fons documentals del
bisbe Casaldàliga. Per altra banda,
a Alausí es va visitar l’Instituto de
Estudios Históricos de Alausí, una
associació que ha salvaguardat els
arxius municipals de la destrucció, sota l’animós lideratge de
Galo García. Es va realitzar una visita a l’Ajuntament, instant les autoritats a fer-se càrrec del seu patrimoni documental.
Esperem que aquesta activitat
sigui la primera de moltes adreçada a millorar el nivell de la professió arxivística a l’Equador.
Aquest és el compromís d’Arxivers
sense Fronteres Equador i Arxivers
sense Fronteres Internacional.

Conferència
Internacional de
la Taula Rodona
d’Arxius 2005 (CITRA)
n La 38a Conferència Internacional de la Taula Rodona d’Arxius
(CITRA) es va celebrar entre els
dies 27 de novembre i 1 de desembre de 2005 a la ciutat d’Abu
Dhabi als Emirats Àrabs Units.
Les ponències eren d’interès
per AsF Internacional ja que versaren sobre la importància dels arxius per a un bon govern, la transparència com a eina de prevenció
de la corrupció i la necessitat d’una
bona política de gestió documental. També sobre la responsabilitat
social dels agents dominants en la
globalització: les multinacionals i
les organitzacions no governamentals internacionals i la seva repercussió en la societat de la informació, així com la importància
de plans de prevenció de desastres
i la necessitat de cooperació entre
els estats per prendre mesures i poder prevenir danys.
Durant la conferència internacional, es mantingueren converses
sobre aspectes d’AsF amb membres
de diferents seccions i també es va
aportar informació per a altres països interessats a crear seccions.
L’Assemblea General del Consell Internacional d’Arxius es va
dur a terme els dies 29 i 30 de novembre i Arxivers sense Fronteres
(AsF) va assistir-hi amb vot. Algunes de les resolucions que es prengueren foren la de proposar a la
UNESCO el dia 27 d’octubre com
a Dia Internacional dels Arxius,
demanar a tots els governs el suport a les institucions arxivístiques
en la lluita contra la corrupció i
promoure el bon govern i la trans-

parència, entre d’altres.
Per a més informació: www.ica.org.

Conveni de col·laboració
amb el Departament
de Cultura de
la Generalitat
de Catalunya
n El passat mes de novembre Arxivers sense Fronteres va signar un
conveni de col·laboració amb la
Subdirecció General d’Arxius del
Departament de Cultura. La coincidència d’objectius envers la cooperació i la solidaritat internacional en l’àmbit de l’organització dels
arxius i la protecció del patrimoni
documental ha propiciat aquesta
col·laboració durant el període
2005 - 2007. El marc d’actuació del
conveni estableix una col·laboració
conjunta en el desenvolupament
de projectes relacionats amb la recuperació, la protecció, la conservació, l’organització i la difusió del
patrimoni documental de la humanitat en països en vies de desenvolupament o aquells que hagin
sofert conflictes socials interns o
catàstrofes naturals.
Els projectes que hem convingut realitzar conjuntament són el
de la Comuna Urbana de Fes (Marroc), en el qual també col·labora
Barcelona Solidària i l’Arxiu Municipal de Barcelona. Es tracta d’organitzar la documentació administrativa i històrica del municipi
de Fes produïda des de l’època del
protectorat francès fins a l’actualitat, i així mateix facilitar-los la formació adequada per a fer-ne el seu
seguiment i actualització. Un altre
projecte és el de la recuperació dels
arxius de les dictadures militars del

Con Sud que abraça diferents països com són l’Argentina, el Brasil,
l’Uruguai, el Paraguai i Xile. El seu
objectiu és col·laborar amb les entitats de drets humans i les associacions que treballen en aquells
països en la recuperació dels arxius
amb la finalitat que els serveixi per
a conèixer la veritat sobre els fets
ocorreguts amb els desapareguts
durant aquella etapa. Els arxius són
testimonis d’uns fets i donen garantia als ciutadans dels seus drets
i així mateix, a poder exigir davant
la justícia la reparació dels danys
econòmics i morals que han sofert.
També col·laborarem amb la Subdirecció General d’Arxius en el
projecte de l’Arxiu General de la
Nació de l’Uruguai, el qual té el suport del govern de la República
Oriental de l’Uruguai. L’objectiu
és col·laborar en la formació dels
professionals dels arxius proporcionant-los els coneixements i la
metodologia arxivística aplicada,
especialment els procediments administratius i l’organització de la
gestió documental i els arxius, a
més del desenvolupament de la legislació i la normativa específica.
Finalment també realitzarem conjuntament el projecte dels Casals
Catalans a Amèrica del Sud. El seu
objectiu és organitzar i preservar
la documentació produïda per
aquestes entitats, creades pels exiliats de la guerra civil espanyola en
diversos països d’Amèrica del Sud,
sobretot a partir del 1939, amb la
finalitat que, després d’organitzar
la seva documentació, una còpia
digitalitzada d’aquesta pugui conservar-se a Catalunya i la seva consulta estigui a l’abast de tots els ciutadans, a més de formar part de la
memòria col·lectiva i el patrimoni
documental de Catalunya.

SECCIONS
AsF - Secció França
n L’any 2005 es va crear la secció
francesa d’Arxivers sense Fronteres.
Després de la reunió dels seus membres fundadors al mes de gener, una
associació de dret francès ha estat
constituïda i oficialment aprovada
per les autoritats públiques franceses durant els mesos de febrer i
març.
D’aleshores ençà, la secció francesa reflexiona sobre dos projectes, amb motiu de la presència
d’arxius en llengua francesa, és a
dir, a participar amb els col·legues
de la secció internacional en el
projecte que es porta a terme amb
l’Ajuntament de Fes (Marroc) i
també, ajudar al salvament dels arxius de la Compagnie de chemin de fer
djibouto-éthiopienne a Addis Abeba,
amb col·laboració dels col·legues
etíops. En els dos casos, la secció
francesa espera associar professionals membres de la secció i estudiants d’arxivística de les diferents
universitats i establiments d’ensenyament superior francesos. En
aquest sentit, ja s’han fet contactes amb els responsables dels estudis esmentats.
Un cop concloses les diverses
formalitats administratives, la secció francesa està a punt per posarse al servei de les accions endegades per la secció internacional en
el marc del pla d’acció global aprovat per l’Assemblea General Internacional.

AsF - Secció Bolívia
(en procés de constitució)
n AsF Bolívia neix com a resultat
de la iniciativa d’un grup de professionals que té com a visió: participar d’una societat boliviana so-

lidària, on el ciutadà té lliure accés
a la informació com a part integral
dels seus drets i conscient de la seva
responsabilitat de protegir el patrimoni documental en qualsevol
suport i format.
A partir d’aquesta idea, es pren
contacte amb Arxivers sense Fronteres a Espanya, amb l’objectiu de
buscar una institució internacional
que doni suport al treball amb arxius, biblioteques i museus. L’any
2004 es va formar un grup de membres associats a Bolívia i en la gestió
2005 estem elaborant l’estatut i la
seva tramitació per a la incorporació a l’entitat matriu internacional.
Els projectes a mitjà i llarg termini seran orientats a promoure a
Bolívia el dret a la informació i comunicació i el foment d’una cultura de la transparència i l’ús de la
informació.

AsF - Secció Equador
(en procés de constitució)
n La secció equatoriana d’AsF es
troba en la fase de constitució legal. S’ha format una comissió per
a l’elaboració de l’Estatut de constitució amb base a la legislació
equatoriana i a l’Estatut d’AsF Internacional.
Aglutina arxivers de diferents ciutats del país, especialment de la ciutat de Quito, i s’han realitzat activitats de difusió en l’àmbit nacional.
De moment, estem creant una llista
electrònica de discussió que faciliti
la comunicació, la difusió i la cooperació entre arxivers equatorians.
A més mantenim relacions de
treball i cooperació amb organitzacions públiques i privades, acadèmiques, ONG en diferents àmbits,
entre d’altres, la Universitat Andina Simón Bolívar, Coalición Acceso, el Instituto de Estudios Avanzados, la Asociación de Bibliote-

carios del Ecuador, la Asociación
Latinoamericana de Radiodifusión,
la Red Infodesarrollo, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Nueva Red y Bibliotecarios
sin Fronteras.

Junta Directiva Internacional
Junta Directiva
Internacional d’AsF
PRESIDENTA:

Mariona Corominas i Noguera

AsF - Secció Perú
(en procés de constitució)
n Entre el 26 i 28 de novembre de
2001 els arxivers peruans, vam tenir la sort de rebre a Lima el distingit arxiver Ramon Alberch, que
ens va fer un excel·lent curs a Lima
i els arxivers peruans així ho van reconèixer. Mentre parlàvem amb ell
va sorgir la idea de formar AsF secció Perú.
Vam iniciar les primeres coordinacions la Yolanda Bisso i l’Aida
Mendoza, actual presidenta, i vam
transmetre la idea a Guillermo Núñez. Els tres vam manifestar a en Ramon Alberch el nostre ferm propòsit de formar AsF Perú, i tot seguit
vam convocar l’Ernesto Carrasco i
la Laura Gutiérrez per formar el
grup AsF Perú (5 membres d’acord
amb l’Estatut Internacional d’AsF).
Posteriorment va sorgir la idea de
la secció (més de 20 membres), per
la qual cosa el grup va decidir fer
una crida a arxivers molt compromesos amb els arxius, perquè el
nostre propòsit és i serà comptar
amb professionals que realment valorin i estiguin disposats a treballar
per als arxius.
Mantenim una gran coordinació amb AsF Internacional per a actuar d’acord amb els seus estatuts,
per tal de ser un mitjà per a obtenir alguns beneficis per als arxius
peruans coincidint amb els objectius de l’organització internacional
a la qual estem adherits.
AsF secció Perú està disposada
a posar tots els seus esforços amb
vista a aconseguir aquest propòsit.

VICEPRESIDENT:

Alfred García i Puig

Acords Junta Directiva Internacional
Sessió, 19 de juliol de 2005
• Acordar que el soci Ramon Alberch representi AsF en el VI Congreso de Arquivologia do Mercosul que se celebrarà a Campos de
Jordao (Brasil), els dies del 19 al 21 d’octubre, on farà la presentació de la nostra ONG, amb el títol: AsF una apuesta por la
solidaridad internacional.

SECRETARI GENERAL:

Jaume Sardà i Font

• Aprovar impulsar el projecte d’història oral dels exiliats de Guinea Equatorial.

SOTSSECRETÀRIA GENERAL:

Fina Solà i Gasset
TRESORER GENERAL:

Nicolau Guanyabens i Calvet
VOCALS DE COOPERACIÓ:

Laura Ureña i Bosch
Gustau Castanyer i Marquardt
Núria Canyellas i Vilar
Marià Hispano i Vilaseca
VOCAL DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ:

Anna Lorente i Lòpez
VOCAL DE WEB I PUBLICACIONS:

M. Assumpció Colomer i Arcas
C/E JUNTA DIRECTIVA D’ASF:

arxiverssf@yahoo.es

Sessió, 27 de setembre de 2005
• Aprovar la petició de baixa del Registre Internacional de Socis
del senyor Àngel Soler Espuñes, amb el número 268, com a membre d’AsF i de l’actual JDI, per motius personals.
• Aprovar l’alta com a nova vocal de Cooperació de la JDI d’AsF
de Núria Canyelles i Vilar.
• Designar Fina Solà i Gasset, sotssecretària general de la JDI, representant d’AsF a la reunió de la CITRA que es portarà a terme
a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) del 29 al 30 de novembre
de 2005.
• Estudiar les possibilitats de tenir una infraestructura de videoconferències per poder reforçar la presència de la JDI a
les seccions.
• Acordar que la sòcia M. Carme Martínez lideri el projecte de cooperació sobre el Con Sud, redacti el projecte general i les línies
d’actuació als diferents països i coordini els projectes específics
que es desenvoluparan a cadascun dels països.
• Renovar els dominis d’Internet http://www.arxivers.org/ i
http://www.archiveros.org/ per un període de cinc anys, i no renovar el domini http://www.archivum.org/.
• Proposar un conveni de col·laboració amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED).

Sessió, 7 de novembre de 2005
• Aprovar l’alta d’Anna Lorente López com a responsable de la
Vocalia de Promoció i Difusió de la JDI d’AsF.

• • •

