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Butlletí

Editorial

Nous Estatuts i Assemblea d’AsF
El proppassat dia 26 de novembre AsF va celebrar la seva Assemblea General Ordinària anual junt
amb una Assemblea General Extraordinària. L’objectiu d’aquesta darrera era l’aprovació de la proposta
de modificació dels Estatuts els quals,
d’una banda, calia adaptar a la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, de
Dret d’Associació i, d’altra, a la nova
estructura internacional d’AsF.
Ja en l’anterior Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 22 de
febrer de 2003, en el marc de les II
Jornades Internacionals d’AsF, es va
informar als socis de la necessitat d’iniciar els tràmits per la creació de
seccions d’AsF arreu del món, atès
que socis de diferents països –especialment iberoamericans– havien ma-
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nifestat el desig de treballar-hi com
a delegació de l’ong. En l’Assemblea
es va aprovar la possibilitat de crear
seccions i es va delegar en la Junta
Directiva la redacció de la proposta
de modificació dels Estatuts que havien de contemplar les noves seccions
d’AsF i que calia adaptar a la nova
Llei Orgànica.
El procés ha estat llarg i ha suposat un debat en el sí de la Junta
Directiva que s’ha perllongat al llarg
de tot l’any 2003: model organitzatiu més adient, elaboració de la
nova proposta d’organització i representació de l’ong a partir de la
creació de seccions, nous òrgans i
denominacions, amb la corresponent definició de continguts, etc.,
alhora que s’ha aprofitat l’avinentesa per redefinir els objectius d’AsF
i incloure aspectes que en els primers Estatuts no quedaven prou recollits, com ara els relacionats amb
la garantia dels drets humans i dels
drets democràtics.
Un cop elaborada la proposta es
va iniciar un procés participatiu en
el qual es va trametre el text a tots els
associats per tal que fessin les al·legacions, rectificacions o suggeriments
que creguessin convenients a fi i
efecte de debatre’ls en l’Assemblea
del 26 de novembre de 2003. Efectivament, els Estatuts foren aprovats
després de recollir les propostes d’alguns associats. L’endemà mateix es
va procedir a iniciar els tràmits pertinents davant els organismes de jus-

tícia competents en la matèria per
tal de formalitzar-los definitivament.
En els nous Estatuts AsF es redefineix com una organització mundial de voluntaris que compta amb
una seu internacional estructurada
en divisions i que agrupa en seccions
de caràcter internacional a membres
individuals i grups d’afiliats.
L’ampliació d’AsF a nivell internacional mitjançant representacions
de caràcter operacional i amb competències pròpies, com són les seccions, permetrà respondre amb major eficàcia i recursos a les necessitats de projectes a nivell internacional alhora que propiciarà la col·laboració dels associats d’arreu del
món. No obstant això s’ha cregut
convenient mantenir una seu central per tal de dur a terme una coordinació internacional i vigilar l’acompliment dels objectius de l’ong.
La nova estructura comporta la
creació de nous òrgans de govern, en
aquest cas de caràcter internacional:
L’Assemblea General Internacional (AGI), òrgan sobirà d’AsF,
està integrada per tots els membres
associats. Es reuneix amb caràcter
ordinari com a mínim un cop l’any
i decideix per majoria els assumptes de la seva competència, entre
els quals l’aprovació de normes i
reglaments interns, la creació i dissolució de representacions d’AsF,
i l’elecció dels membres integrants
de la Junta Directiva Internacional
(JDI).

La JDI regeix, administra i representa AsF. Els seus membres
(president, vicepresident, secretari
general, sotsecretari general, tresorer i vocals) han d’exercir el càrrec
durant un període de 4 anys. Entre
les seves facultats està la de coordinar les seccions, les comissions o
grups de treball que es puguin
crear, aprovar-les i dissoldre-les i ratificar aquesta decisió en AGI.
Per això, de cara a fer efectiva la
coordinació internacional i per tal
d’acomplir els objectius d’AsF,
s’han creat Divisions administratives en el sí de la JDI, cadascuna amb
finalitats diferents i amb el propòsit d’oferir suport –especialment a
les seccions– en totes les accions endegades. D’altra banda, poden propiciar també la creació de grups de
treball de caràcter temporal i per a
activitats específiques que donin entrada a tots els membres d’AsF. La
seva denominació i contingut pot
ser variable en cada legislatura per
tal d’adaptar-se a les necessitats del
moment, planificar la feina i assolir
els objectius.
Precisament una de les novetats
d’aquests Estatuts és l’elaboració i
aprovació d’un Pla d’Actuació Global (PAG) per part de la JDI, ratificat posteriorment per l’AGI, que ha
de contenir les línies bàsiques i estratègiques d’actuació per un període quatrienal. Aquest entra en
vigor el tercer any de mandat, de
manera que vincula la Junta entrant
i totes les representacions d’AsF arreu del món així com tots els associats, propiciant la continuïtat de
les tasques endegades.
Al seu torn les Seccions, òrgans
de govern sectorials, tenen la seva
pròpia Junta Directiva i un funcionament idèntic a l’establert pels òrgans de govern internacionals.
Compten amb un cap de secció, un
secretari, un tresorer i els vocals, i
hauran d’estar formades com a mínim per 20 membres. Es regeixen
pels Estatuts Internacionals, pel

PAG i per la normativa que generin,
un cop ratificada i aprovada en AGI.
Ja hem esmentat com comptaran
amb el suport de les divisions en l’execució de projectes de cooperació,
publicacions i altres activitats per tal
d’estalviar esforços i compartir recursos. Es pot crear una única secció en un país, excepte en els casos
degudament justificats i sempre
amb l’aprovació de l’AGI.
Quan el nombre d’associats en
un país no sigui suficient per crear
una secció, la JDI pot aprovar la
creació d’un Grup d’Afiliats a partir de la voluntat de 5 socis. No podran constituir òrgans de govern
però sí fer tasques de manera mancomunada en el seu lloc d’origen,
prèvia autorització de la JDI.
Per últim es crea un Consell de
Coordinació, integrat pels caps de
secció i pels president i vicepresident de la JDI, amb caràcter d’òrgan assessor i de coordinació.
Aquest haurà de reunir-se cada dos
anys com a mínim -si pot ser en el
marc de les Jornades Internacionals d’AsF- per tal d’establir els
acords de coordinació que es cregui convenients.
AsF inicia ara una nova etapa
d’assentament i consolidació on
l’ampliació de la seva estructura a
nivell internacional no és més que
el resultat i la conseqüència lògica
del treball i dels esforços realitzats
des dels seus inicis. Sens dubte els
nous Estatuts permetran continuar
avançant en aquesta línia tot demostrant que la solidaritat i la cooperació internacional en el camp
del patrimoni documental i els arxius és ja una realitat indefugible.

Organització
Internacional d’AsF
A l’Assemblea General Extraordinària celebrada a la ciutat de
Barcelona el dia 26 de novembre

de 2003, es va aprovar la modificació dels Estatuts de la nostra entitat, afegint-ne la creació de Seccions en altres països. Aquestes Seccions disposen de personalitat jurídica pròpia i autonomia financera. Aquesta nova dimensió d’AsF
marcarà un nou impuls a nivell internacional que permetrà abastar
nous projectes i augmentar la seva
presència arreu del món. El fet de
crear una entitat de caràcter internacional ha comportat un canvi
rellevant en l’estructura administrativa, materialitzant-se en un
canvi tant de l’estructura orgànica
com de la funcional.
Aquesta nova estructura d’AsF
permetrà disposar de coneixements més profunds en el desenvolupament de projectes de cooperació, atès que es comptarà amb
el suport de companys en el mateix
terreny objecte d’acció. En aquest
sentit, els Estatuts Internacionals
estableixen els requisits per a la
creació d’una Secció en un país,
així com d’altres figures de caràcter organitzatiu com, per exemple,
el Consell de Coordinació o els
Grups d’Afiliats.
Per arribar a aquestes bases de
funcionament, AsF va procedir a informar-se sobre la regulació i coordinació de Seccions d’altres ong’s
d’àmbit internacional, per tal de seguir una línia coherent atesa l’experiència d’aquestes ong’s. Els models consultats no han deixat d’ésser sinó models organitzatius que
han servit de referent per poder
adoptar una estructura d’acord amb
les nostres necessitats i realitat.
Seguint l’exemple d’algunes
ong’s s’ha considerat convenient
mantenir una seu internacional,
per tal de dur a terme una coordinació internacional d’AsF, i vigilar l’acompliment dels seus objectius tot mantenint la declaració
d’ésser una organització de suport
i ajuda amb l’objectiu essencial de
proporcionar ajuda de forma rà-

pida i eficaç, per tal de preservar
el patrimoni documental.
Per últim, s’incorporen dos gràfics que reflecteixen força bé l’estructura orgànica que regirà a AsF,
així com l’estructura funcional que
inclou la distribució dels òrgans atenent el nou funcionament d’AsF.
Un cop s’hagi finalitzat el tràmit administratiu amb l’administració
competent en la matèria es procedirà a la tramesa dels nous Estatuts
a tots els afiliats, així com disposar
d’ells a la nostra web.

PROJECTES
Darreres fases del
projecte de
Microfilmació –
digitalització del fons del
bisbe Pere Casaldàliga
(Brasil)
 Malgrat que Pere Casaldàliga, tal
i com estableix la normativa eclesiàstica, va presentar la seva renúncia al càrrec de bisbe el mes de febrer de 2003, hores d’ara està pendent el nomenament del nou bisbe,
la qual cosa ens permet, pel que fa
al projecte, un temps addicional.
Després de l’inici del projecte,
l’any 2001, amb la identificació i valoració del fons i viabilitat de dur
a terme una col·laboració factible,
així com el començament del procés de digitalització durant l’estiu
de l’any 2002, el projecte de tractament i reproducció del fons de la
prelatura de Sao Felix do Araguaia
està proper a iniciar les seves darreres fases, que esperem culminin
al llarg de l’any 2004.
Pel que fa a la realització de les
tasques previstes en el projecte redactat, a inicis de 2003 es va procedir a l’elaboració de les eines tèc-

niques bàsiques de l’arxiu, és a dir,
la configuració d’un quadre de classificació de la documentació que,
tot i que ja s’estava utilitzant no
s’havia concebut com a eina de treball, i unes pautes i directrius tant
pel que fa al tractament de la documentació com pel relatiu al procediment de la digitalització.
D’altra banda, i paral·lelament
a la digitalització, per tal de facilitar la posterior microfilmació, s’està
procedint, des de la seu d’AsF, a la
revisió de les imatges digitalitzades
i a la informatització, mitjançant
una base de dades, del contingut
dels fons.
En relació al finançament del
projecte, cal dir, com ja s’ha informat en altres butlletins, que fins al
moment hi participen, en col·laboració amb AsF, els germans agustins
de Sao Paulo i la pròpia Prelatura;
tot i així cal esmentar la col·laboració del Districte de Sants–Montjuïc, de l’Ajuntament de Barcelona.
Hem de destacar també la col·laboració de la Secretaria de Relacions Exteriors de la Generalitat de
Catalunya, que el passat mes de desembre de 2003 va aprovar el finançament de la microfilmació, fet
que permetrà finalitzar el projecte
i preservar el fons d’una personalitat tant important i tant rellevant
a nivell internacional; amb aquest
important recolzament es preveu
iniciar el procés de microfilmació
en el 2004, i la posterior finalització
del projecte, dada de la qual us informarem el seu moment mitjançant roda de premsa.
Atès que la tasca de conversió a
microfilm de la informació digitalitzada esdevé una de les parts més
tècniques i importants del projecte,
hem de informar també que s’ha
contactat amb l’empresa Tecnodoc,
membre institucional d’AsF, per tal
que sigui qui la dugui a terme i qui
està, hores d’ara, recolzant el procés de digitalització i revisió mitjançant assessorament tècnic.

NOTICIES
II Jornades
Internacionals d’AsF
“Arxius i Drets Democràtics”
 Els dies 21 i 22 de febrer de
2003 es van celebrar, al Museu
d’Història de Catalunya, les II Jornades d’Arxivers sense Fronteres.
Les jornades d’AsF es van dedicar,
en aquesta ocasió, a la relació entre
“Arxius i Drets Democràtics”.
Les Jornades van ser un èxit tant
pel nombre d’assistents, prop d’un
centenar, com per l’interès de les
ponències presentades. Va iniciar
les sessions l’historiador i polític Joaquim Nadal, que oferí la seva visió
de coneixedor i investigador dels
arxius en tant que elements indispensables en l’exercici dels drets democràtics. Tot seguit, Ricard Vinyes,
professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona,
va delectar els assistents amb minucioses explicacions del seu treball
d’investigació sobre els fills de dones represaliades pel franquisme,
després de la Guerra Civil, treball
que va servir per a la realització
d’un reportatge documental a la Televisió de Catalunya.
També fou molt interessant la
ponència que va oferir Esteban Beltrán, director de la Secció Espanyola
d’Amnistia Internacional (AI), per la
visió que donà d’actuacions i metodologia de treball d’AI, on la feina
de documentació i recollida d’informació és molt important per a iniciar
qualsevol acció, i per l’explicació de
la política d’accés als seus fons documentals; l’arxiu d’AI destaca tant
per la diversitat de temàtiques com
per la rigorositat i fiabilitat de les dades recollides, per la qual cosa és objecte de consulta de multitud de persones i institucions.

La ponència de Josep M. Navarro, antropòleg i membre de la ong
Sodepau, va tractar els orígens i desenvolupament de l’actual conflicte
a Palestina, amb proves documentals, escrits, fotografies i mapes que
testimoniaren la importància de la
memòria i de la documentació per
tal de mantenir viva l’esperança de
llibertat del poble palestí.
Josep Cruanyes, historiador i advocat, va fer una anàlisi del marc jurídic de l’accés a la documentació,
complementada amb exemples
d’accés a alguns processos de la
Guerra Civil, fruit de la seva experiència com a investigador.
Ramon Alberch, arxiver i president d’AsF, va oferir una visió dels
arxius de la xarxa de repressió organitzada per diversos règims militars sudamericans per segrestar, torturar i eliminar els seus opositors,
coneguda com “Operació Cóndor”,
recorrent l’origen, el desenvolupament i el descobriment el 1992, en una
comissaria de policia d’un suburbi
d’Asunción, de l’anomenat “Arxiu
del Terror” paraguaià, prova documental de l’existència d’aquest operatiu de terror i repressió.
Laura Ureña, membre d’AsF, va
explicar el treball realitzat per
aquesta ong, des de fa un parell
d’anys, en el projecte de cooperació consistent en la digitalització del
ric fons documental del bisbe Pere
Casaldàliga, producte de l’activitat
desenvolupada pel mateix bisbe i
per la Prelatura de Sao Felix do Araguaia, en la regió del Mato Grosso
(Brasil) i a nivell internacional. Finalment, i com a cloenda de les Jornades, l’escriptor i professor
d’Història d’Àfrica, Alfred Bosch,
amb la conferència “Quan els arxius
ens exciten”, va analitzar diferents
sensacions que poden produir els
arxius en els seus usuaris.
En la valoració final de les Jornades, Ramon Alberch, president
d’AsF, va destacar una de les idees
que van sorgir en els debats, en

forma de petició al director de la
Secció Espanyola d’Amnistia Internacional: que aquesta ong assumeixi, com una de les seves prioritats, la lluita per evitar la desaparició o eliminació dels arxius i els documents, atès que, tal i com va quedar palès al llarg de les Jornades en
les ponències i en els debats, aquest
és un dels primers objectius o resultats dels conflictes bèl·lics i de les
etapes finals dels règims repressius.

Assemblea Permanent
d’Intel·lectuals,
Professionals i Artistes
(APIPA)
 El mes de maig de 2003 Arxivers
sense Fronteres es va adherir al manifest que l’Assemblea Permanent
d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes havia fet públic en un acte el
28 d’abril de 2003 a l’Auditori de
Barcelona. El manifest denuncia als
responsables de la guerra i l’ocupació a l’Irak, denuncia l’abús de
confiança del govern de l’Estat espanyol en decidir donar suport a
una guerra que està en contra la legalitat internacional que emana de
les Nacions Unides i alhora lluita
per la necessitat de defensar la pau,
les llibertats i els drets humans arreu el món. En el mateix manifest
l’Assemblea fa una crida a la ciutadania per la defensa dels valors i les
pràctiques democràtiques i demana
una participació social a la vida política com a medi de regeneració
del sistema polític, institucional i de
partits polítics.
A més d’adherir-se al manifest la
Junta Directiva d’AsF va decidir participar activament en aquesta plataforma democràtica mitjançant
l’impuls d’un dels grups de treball
que es varen crear a conseqüència
de la seva constitució. L’objectiu del
grup de treball que va escollir AsF
està molt vinculada a la tasca pro-

fessional dels arxivers, l’accés a la
informació i a la documentació.
Amb aquesta finalitat AsF va fer una
crida pública a tot el sector professional i també a d’altres professionals afins o interessats en el dret
d’accés a la informació.
En el decurs dels darrers mesos
de l’any el Grup de Treball sobre
l’Accés a la Informació i la Documentació ha celebrat dues reunions,
de les quals varen sorgir diverses
idees molt interessants. Una de les
primeres accions que es va acordar
fou la d’iniciar a la xarxa un debat
virtual a fi que faciliti la participació de multitud de persones per reflexionar sobre aquesta temàtica,
debatre-la i donar-hi la seva opinió.
L’organització de l’Assemblea ha
proporcionat el medi per a realitzar aquest debat virtual a partir de
posar a la nostra disposició el programa Delibera.info. Aquest és un sistema integral molt àgil i transparent
que permet la participació en un
debat de multitud de persones, a
més de possibilitar l’extracció immediata i transparent per a tots els
participants de les estadístiques de
valoració dels textos debatuts i alhora posa a l’abast de tothom les
opinions que han aportat els internautes participants en el fòrum, així
com les noves propostes de valoració d’idees que suggereixin.

Coordinadora
d’Associacions
Professionals d’Arxivers
de l’Estat Espanyol (CAA)
 Després d’un període de ralentiment la Coordinadora d’Associacions Professionals d’Arxivers
de l’Estat espanyol ha agafat altra
vegada embranzida. Pretén ocupar
l’espai o lloc de trobada on coordinar-se totes les associacions professionals d’arxivers de l’Estat
espanyol.

El 4 d’octubre de 2003 els membres de la Coordinadora es varen
reunir a Madrid per reemprendre
la seva activitat a l’entorn de l’àmbit professional de l’arxívistica. Entre els membres que hi varen assistir en destaca l’Associació d’Arxivers
de Catalunya (AAC), l’Associació
d’Arxivers de Madrid, Associació
d’Arxivers d’Andalusia (AAA), ANABAD, Associació d’Arxivers Valencians (AAV), Associació d’Arxivers
Castella i Lleó (ACAL), Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU),
ABADOM d’Astúries, i també Arxivers Sense Fronteres (AsF).
Aquesta nova etapa s’enceta amb
un canvi de presidència, càrrec que,
d’acord amb la rotació prevista en
l’organització de la Coordinadora,
va recaure en el president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Així mateix es varen prendre altres
acords referits a l’organització, funcionament i activitats de la Coordinadora, en primer lloc la necessitat
de disposar d’un logotip. En aquest
sentit es va acordar cercar un logo
per a facilitar la comunicació dels
acords i la difusió de la coordinadora i alhora que reflectís una
imatge clara i única. En segon lloc
es va acordar la redacció d’uns estatuts que regeixin la coordinadora
a fi de poder disposar d’una norma
bàsica que, subscrita per tots els
membres, aporti un marc d’actuació i representació i, així mateix que
faciliti una organització més àgil i
operativa.
També es va reemprendre el
tema dels estudis universitaris dels
arxivers. En aquest marc es va crear
de nou el grup d’experts de l’àmbit
universitari que anys enrera la pròpia Coordinadora havia creat pel
seu assessorament. Aquest equip
s’ha ampliat i en l’actualitat està format per Remei Perpinyà, Ramon Alberch, José Ramón Cruz Mundet,
Manuel Romero Tallafigo, M. Luisa
Conde, Plácido Ballesteros, Julio
Cerdá, Pedro López y Paco Jiménez.

La finalitat és estudiar i proposar la
solució més adequada per a dotar a
la professió d’uns estudis reglats en
arxivística en un moment en que
s’està treballant per la homogeneització dels estudis universitaris a
l’àmbit de la Unió Europea.
Finalment es va tractar de la possibilitat d’assistir al proper Congrés
Internacional de Viena en un estand
conjunt de totes les associacions.
Amb aquesta finalitat es cercaran
subvencions i ajuts que facilitin sufragar una part del cost que representa aquest esdeveniment.

Presència
internacional d’AsF
 AsF ha estat present al llarg del
2003 en un seguit d’esdeveniments
internacionals amb la voluntat de
difondre els nostres objectius arreu
del món. En aquest sentit, el dia 28
d’agost de 2003 el president d’AsF
va pronunciar la conferència inaugural en el V Congrés d’Arxivística
de Mercosur presentant els objectius, l’estructura organitzativa, les finalitats i les actuacions dutes a
terme en els darrers anys per la nostra ong. Se celebrà a l’auditori del
Complex Turístic Casa Serrana a
Huerta Grande (Córdoba-Argentina) i comptà amb l’assistència de
prop de quatre-centes persones.
Aquesta trobada d’arxivers d’Argentina, Brasil, Xile, Uruguai i Paraguai va permetre impulsar definitivament la creació de seccions
d’AsF en aquests països i entrar en
contacte directe amb associacions i
entitats dedicades a la defensa dels
drets humans i la reivindicació de
l’aclariment dels crims esdevinguts
durant les dictadures argentines i
uruguaies.
Pocs dies més tard, concretament el 8 de setembre de 2003 un
representant d’AsF va participar en
la jornada de debat organitzada per

la UNESCO i la Universitat de la República de l’Uruguai entorn dels arxius i els drets democràtics. Es va celebrar a la Sala Maggiolo de la Universitat de la República a Montevideo i va permetre situar el paper
dels arxius en el context de la violència política i els abusos contra els
drets humans.

Mercè Solidària 2003
 Per segon any consecutiu AsF ha
participat en la Mostra d’Associacions que, organitzada per la Direcció de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona, es celebra en aquesta ciutat en ocasió de
les festes de la Mercè. Entre els dies
19 i 24 de setembre de 2003 les diferents associacions van exposar les
seves experiències enmig d’una gran
quantitat i diversitat d’actes. La presentació d’un plafó informatiu en
aquesta trobada anual del món associatiu és una oportunitat per a donar a conèixer i difondre entre la
ciutadania els objectius i les línies
d’actuació de la nostra ong, alhora
que permet mostrar el valor, la
urgència i la necessitat de la solidaritat i la cooperació també en el
camp del patrimoni documental i
els arxius. Aquest cop, ultra la presentació de l’ong i els objectius que
ens guien, hem inclòs una referència obligada a la figura del bisbe
Pere Casaldàliga i al projecte de microfilmació i digitalització dels seus
fons que AsF està duent a terme a la
Prelatura de Säo Felix do Araguaia,
al Brasil.

Junta Directiva
Acords Junta Directiva primer
semestre de 2003
Aprovar la proposta de petició de finançament del
díptic de les II Jornades a Gestior Químics, pressupostat en 330 €.

Qüestions d’organització interna
Aprovar que es destinin dies de guàrdia a la seu
d’AsF per fer sessions temàtiques de treball.

Aprovar l’assessorament fiscal de caràcter anual per
la quantitat de 332 €.

Aprovar dur a terme sessions monogràfiques per tal
de tractar els temes essencials per a l’organització
d’AsF i la seva política.

Aprovar les propostes de modificacions i ampliacions dels Estatuts d’AsF, d’acord amb allò consignat en document adjunt a aquesta Acta.

Qüestions estatutàries
Aprovar incorporar a l’ordre del dia de la propera
Assemblea General la qüestió sobre les representacions d’AsF en altres països.

Qüestions de cooperació

Aprovar incorporar a l’ordre del dia de la propera Assemblea General la qüestió sobre la modificació dels
Estatuts , per tal d’adaptar-los a la nova Llei Orgànica.
Aprovar incorporar a l’ordre del dia de la propera
Assemblea General la qüestió sobre el reconeixement del treball realitzat per persones alienes a la
professió i que s’ha esdevingut essencial per a la salvaguarda de fons documentals rics per a la història d’una comunitat o institució.
Aprovar l’ingrés com a membre de la Junta Directiva i amb caràcter interí fins la propera Assemblea
General, de la Sra. M. Antònia Balsells.
Qüestions jurídiques i fiscals
Aprovar la proposta econòmica de la traducció simultània per a les II Jornades, pressupostada en
500 €.

Aprovar l’adhesió d’AsF a la declaració ciutadana
“Volem la pau i volem la cultura i el patrimoni que
hem heretat al llarg del temps”.
Aprovar l’adhesió d’AsF en el nou portal web iniciat per la Fundació La caixa de Catalunya, petició
iniciada i proposada per un membre d’AsF.
Aprovar l’adhesió d’AsF al Codi Ètic d’Associacions.
Aprovar la proposta de redacció d’un conveni de
col·laboració amb l’Associació Catalunya-Cuba.
Aprovar la participació del Districte Sants-Montjuïc
en el projecte de microfilmació i digitalització del
fons del bisbe Pere Casaldàliga.
Aprovar la presentació del projecte de cooperació
amb El Salvador a la propera convocatòria de la Fundació La Caixa.
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Arxiu Nacional d’Egipte i procedir a la seva signatura.
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Poden crear-les

Format per

Format per

Poden crear-les

Format per

Junta Directiva
Acords Junta Directiva segon
semestre de 2003

AsF

Qüestions d’organització interna
Aprovar la celebració de les III Jornades Internacionals a la ciutat de Madrid, tot creant un grup
de treball coordinat pel vocal Antonio González
Quintana
Qüestions estatutàries
Aprovar la celebració de les Assemblees General Ordinària i Extraordinària el dia 26 de novembre de
2003, a la Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts Internacionals.
Qüestions de cooperació
Aprovar la presentació del projecte de cooperació
que en matèria de formació es vol realitzar a Bòsnia-Hercegovina, a l’AECI.
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Aprovar el projecte de cooperació de recuperació
històrica de la memòria de Ernesto Guevara de la
Serna i la signatura de conveni en relació amb aquest
projecte amb la municipalitat de Caraguataí, de la
província de Misiones (Argentina).

Impresió:
Norprint, S.A.

Aprovar el projecte de cooperació en matèria formativa a realitzar pel personal que treballa a l’arxiu
de la Comissió Pastoral de la Terra, a Goiania-Mato
Grosso (Brasil).

ISSN:
1578-8709

Altes de socis:
1er semestre 2003:
15 socis individuals
1 soci institucional
2n semestre 2003:
40 socis individuals

D.L:
GI-1.319/2001

Associar-se a AsF:
Quotes individuals anuals (a escollir):
35 € / 45 € / 60 €
Quota institucional: 120 €
Núm. de compte d’AsF: La Caixa
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Fax: 93 402 76 38

