AsF

Acords junta directiva internacional d’Arxivers sense Fronteres
6/2/2006
• Agrair a Ángeles Moreno i altres autors la donació econòmica que han fet a AsF dels drets de la
publicació Historia de los archivos y de la archivística en España.
• Aprovar formalment el canvi de domicili que en
el seu dia va efectuar AsF des del carrer Salou, 11,
de Barcelona a l’actual seu, al passatge del Crèdit,
7, principal, 08002 Barcelona, a efectes de tramitacions administratives de la nostra gestoria.
29/3/2006
• Fer les gestions corresponents per trobar una persona que doni suport a les tasques administratives
i de gestió d’AsF.
• Iniciar els tràmits per la constitució d’AsF–Secció Bolívia.
26/4/2006
• Aprovar els estatuts constitutius per a la constitució d’AsF–Secció Perú.
• Acceptar la participació d’AsF en el curs “Archivos y Derechos Humanos. Los centros para la Memoria”, que se celebrarà a Cuenca el mes de juliol.
• Aprovar la participació d’AsF en la Mostra d’Associacions de les Festes de la Mercè de l’Ajuntament de Barcelona.
• Signar conveni de col·laboració amb la Université
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fes per continuar
les tasques relacionades amb el projecte d’organització de la documentació de la Comuna Urbana
de Fes (Marroc).

• Aprovar que el motiu central de les IV Jornades
Internacionals d’AsF, a celebrar a Barcelona el mes
d’octubre de 2007, sigui la figura del cooperant.
6/6/2006
• Aprovar la composició del Comitè Científic i del
Comitè Organitzador de les IV Jornades Internacionals d’AsF.
• Fer un conveni amb la Secció d’Arxius de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona per
tal de fer formació de fons personals (projecte Sudamèrica).
28/6/2006
• Aprovar la memòria anual AsF 2005.
• Aprovar el projecte de redisseny integral del web
d’AsF per tal de millorar la comunicació amb els
associats i altres persones que vulguin conèixer les
nostres activitats.
• Agrair al senyor Miguel Ángel Oliver la donació
econòmica que ha fet a AsF i així mateix a l’Arxiu
Municipal d’Alcobendas per la seva col·laboració.
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Arxivers sense Fronteres

Editorial

LA FI D’UN DEUTE LEGAL: LLEI REGULADORA
DE L’ESTATUT DEL COOPERANT
L’article 38 de la Llei 23/1998,
de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament preveia l’aprovació d’un
Estatut del Cooperant, un instrument definitori dels drets i
deures del cooperant i de les entitats contractants. Sense aquest
estatut aprovat, la pràctica quotidiana dels cooperants era òrfena de marc legal.
L’aprovació i l’aplicació d’aquest Estatut del Cooperant és,
per tant, motiu de satisfacció per
a l’ONG Arxivers sense Fronteres. Satisfacció per tres motius
principals: per la redacció i concreció de nous drets i deures en
el marc d’una societat democràtica; pel reconeixement la-
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boral, social i ètic del cooperant
i dels projectes desenvolupats
per les entitats, i finalment, pel
que suposa de suport a les activitats solidàries vers els països en
desenvolupament.

Drets i deures dels
cooperants
Aquesta llei té per objecte determinar el règim jurídic dels cooperants en el marc de les seves
prestacions de serveis, drets i
obligacions, règim d’incompatibilitats, formació i modalitats de
previsió social.
Després d’una definició dels
cooperants i de l’àmbit d’aplicació de la llei, que protegeix el
cooperant d’intrusisme professional i ètic, es relacionen els
seus drets i deures, els quals hauran d’estar descrits en contracte
signat per ell i l’entitat contractant. Activitat a realitzar, objectius del projecte, i deures i drets
que l’incumbeixen: abonament
de les despeses del trasllat, la
protecció consular, participació
en programes de formació desenvolupats per les administra-

cions públiques o privades especialitzades i drets relatius a les
vacances retribuïdes, la inserció
del cooperant en el Règim General de la Seguretat Social,
l’homologació dels serveis prestats com a mèrit en els sistemes
de selecció per a personal funcionari o laboral de les administracions públiques.
Per contra, els deures del cooperant són el respecte a les cultures i institucions del país receptor, observar una conducta
digna, mantenir la confidencialitat en àrees d’informació restringida, no intervenir en activitats polítiques del país receptor,
i per damunt de tots ells, no incórrer en conductes que impliquin conculcació de drets humans.
Les garanties en matèria de
seguretat i protecció social i laboral són un just reconeixement
per a tots aquells homes i dones
que dediquen temps, esforços i
il·lusions en projectes solidaris,
i per tant, de solidaritat entre
persones.

PROJECTES
PROJECTE
D’ORGANITZACIÓ DE
L’ARXIU MUNICIPAL
D’OTAVALO (EQUADOR)
n Un any després de l’establiment
dels primers contactes entre ASF i
la Municipalitat d’Otavalo relatius
a l’organització de l’arxiu municipal, els projectes comuns han agafat una nova embranzida amb la
concessió d’una subvenció per part
de l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Gràcies
a l’esmentada subvenció el vocal de
cooperació Gustau Castanyer ha pogut viatjar a l’Equador l’agost de
2006 per impulsar els projectes d’Otavalo i Riobamba (organització de
l’arxiu diocesà de Riobamba, que
custodia el fons documental personal de Monsenyor Proaño, l’anomenat bisbe dels indis, una figura
essencial de la teologia de l’alliberament i del moviment indígena).
En relació amb aquests projectes ha
tingut lloc la signatura d’un conveni
de cooperació amb l’Instituto de Estudios Avanzados, institució lligada
a la Universidad Andina Simón Bolívar, amb seu a l’Equador
(www.uasb.edu.ec). Aquest conveni
de cooperació per l’organització
d’arxius a l’Equador ha donat els

seus primers fruits a Otavalo, on la
contractació de dos tècnics durant
dos mesos per part d’IDEA i la
UASB ha permès la descripció documental del dipòsit principal de
l’Ajuntament. Durant la visita es van
identificar altres tres dipòsits de documentació dins de l’edifici municipal que encara estan pendents
d’organitzar, sense oblidar la documentació local dipositada a l’Instituto Otavaleño de Antropología
(IOA) i pendent de retorn. La visita
va ser acollida amb entusiasme per
l’alcalde, el senyor Mario Conejo,
que va oferir la col·laboració total
del consistori. Es va visitar l’Ajuntament per veure les possibilitats d’edificar un nou equipament dedicat
a tasques d’arxiu. ASF espera tancar un conveni de cooperació respecte a aquest projecte amb l’Ajuntament de Terrassa, que ja coopera per la seva banda amb Otavalo.

2n CAMP DE TREBALL
A FES (MARROC)
31/05/06 a 28/06/06
n D’acord amb el previst en la segona fase del projecte de reorganització de l’arxiu municipal de la
Comuna Urbana de Fes, el passat
mes de juny tingueren lloc els se-

gons camps de treball, amb participants cooperants d’entre els socis
d’AsF, en un primer grup, i alumnes de l’ESAGED en el segon.
Atès l’augment del nombre de
personal local i la tasca realitzada al
llarg de l’any 2005, amb la finalització de la identificació i inventari
de la major part de la documentació d’urbanisme, aquest any s’establiren diferents equips que treballaren paral·lelament en el tractament de diverses sèries documentals, d’acord amb les prioritats marcades pel mateix personal de la Comuna Urbana de Fes.
Així, i en el moment de finalitzar els camps de treball, s’havia dut
a terme el tractament de les sèries
següents: expedients de personal,
per a la qual s’elaborà i es realitzà
una base de dades; registre general
d’entrada de documents i compres.
S’iniciaren també tasques d’identificació de les sèries de la secció de
població.
Igualment, es continuà la tasca
de classificació de la documentació
d’urbanisme dels primers anys del
protectorat (1920-1930), que es trobava dispersa i que no tenia un procediment administratiu “normalitzat”, així com el desenvolupament
del quadre de classificació i la informatització dels inventaris. Al mateix temps, s’està procedint a la reubicació de la documentació ja inventariada en el local facilitat per la
comuna urbana i la seva col·locació
en les prestatgeries, subvencionades
per l’Ajuntament de Barcelona.

PROJECTE DE
RECUPERACIÓ D’ARXIUS
I TESTIMONIS ALS
PAÏSOS DEL CON SUD
n Durant la dècada dels anys setanta i part dels vuitanta del segle
XX una part substancial dels països

de l’Amèrica Llatina varen patir dictadures militars que varen provocar
milers de morts i desapareguts i que
varen propiciar una sistemàtica violació dels drets humans. Vint anys
més tard, les ferides provocades per
les dictadures són lluny de cicatritzar i cada vegada més les associacions de drets humans i altres
col·lectius ciutadans exigeixen als
seus governs que es depurin responsabilitats, que es restitueixin els
drets i es faci justícia a les famílies
afectades per la violència institu-

cional. Aquesta reivindicació ha
propiciat que molts governs es plantegin revisar les lleis que havien
permès una absoluta impunitat als
autors dels crims.
És en aquest context de reivindicació de justícia i d’exigència de
responsabilitats on cal situar el projecte d’Arxivers sense Fronteres, encaminat a recuperar la documentació, els arxius i els testimonis orals
que permetin aclarir els fets i donar suport documental a les reivindicacions dels afectats i als pro-

cessos que s’estan iniciant. Una fita
rellevant d’aquest procés és el seminari organitzat per Arxivers sense
Fronteres que se celebrarà els dies
4, 5 i 6 de desembre al Centre Cultural de España a Montevideo i que
permetrà presentar la situació en
els set països implicats en el projecte i també dur a terme una reunió de coordinació entre els representants territorials per tal de
coordinar esforços, homogeneïtzar
metodologies i fer un primer balanç de la feina feta.

professional regulada per uns estatuts que es varen aprovar per totes les associacions professionals
d’arxivers, però no es va regular de
manera oficial com a associació
professional en no considerar-se
necessari en aquell moment. En
l’actualitat, la CAA s’ha anat consolidant entre el col·lectiu professional i per tal que pugui acomplir
els seus objectius i desenvolupar la
seva activitat amb més agilitat s’ha
acordat donar-la d’alta com a associació professional.

seleccionar el Casal Català de Montevideo (Uruguai), el Casal de Catalunya de Buenos Aires i el Centre
Català de Rosario (Argentina), l’Orfeó Català de Mèxic (Mèxic) i la Societat de Beneficència de Naturals
i Descendents de Catalunya de l’Havana (Cuba).

NOTÍCIES
Novetats de la
coordinadora
d’associacions
professionals d’archivers
(CAA)
n Durant el primer semestre del
2006, s’han realitzat dues reunions
de la Coordinadora d’Associacions
Professionals d’Arxivers de l’Estat
espanyol amb una gran assistència
de representants de les diverses associacions. Aquestes reunions es varen realitzar sota la coordinació de
l’actual president, el senyor Manuel
Carnicero, president de l’Associació d’Arxivers de la Comunitat de
Madrid.
Entre els punts més importants
que es varen tractar, cal destacar les
diferents aportacions que es varen
fer per a impulsar el tema dels estudis universitaris, que és una de
les reivindicacions més importants
i llunyanes del col·lectiu d’arxivers.
Així mateix es va tractar de la renovació i l’actualització del web de
la CAA. Un altre dels punts principals que es va tractar fou el de dotar d’un règim jurídic l’actual coordinadora. Com recordareu la
CAA és actualment una plataforma

Signatura del conveni de
col·laboració amb la
secretaria de Cooperació
Exterior de la Generalitat
de Catalunya
n El passat 10 de maig es va signar
un conveni de col·laboració entre
Arxivers sense Fronteres i la secretaria de Cooperació Exterior del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’un estudi de prospecció
d’arxius i fons documentals de les
comunitats catalanes a l’exterior.
Per a aquest primer estudi, es van

Conveni amb l’Escola
Superior d’Arxivística
i Gestió de Documents
(ESAGED)
n Arrel de la col·laboració i participació dels alumnes de l’ESAGED
en els camps de treball duts a terme
en el projecte d’organització de la
documentació de la Comuna Urbana de Fes, el passat mes de maig
es signa un conveni marc de col·laboració entre AsF i l’ESAGED.
Aquest conveni ens permet, alhora que emmarca jurídicament la
possible futura participació dels
alumnes en els diferents projectes
d’AsF, establir una relació bilateral
de col·laboració per a possibles futurs projectes, tant d’AsF com de l’ESAGED, especialment aquells que
tinguin característiques formatives.

