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MEMÒRIA 2008

10 anys!, aquest ha estat un any important per Arxivers sense Fronteres. En
el decurs de l’any hem celebrat el nostre X aniversari organitzant diversos
actes de commemoració que mostren la trajectòria i les accions que s’han
realitzat en aquesta dècada, i alhora s’han impulsat un seguit d’activitats
extraordinàries durant tot l’any, a més de propiciar-ne de noves que
permetran assolir nous reptes de futur d’AsF. Hem volgut compartir aquest
aniversari amb tots els socis de la nostra entitat i així mateix amb altres
persones properes a l’ONG interessades en la salvaguarda del patrimoni
documental i la defensa dels drets humans.
Així mateix enguany s’ha continuat treballant en projectes de cooperació i
solidaritat arxivística internacional, i encara que no se n’hagi iniciat cap de
nou, ha estat possible donar una bona empenta en els projectes que
s’estaven desenvolupant de forma que ha permés assolir algunes de les
fases previstes.
De tota manera l’any 2008 ha estat un any marcat fonamentalment per les
activitats d’organització interna de l’ONG. És de destacar sobretot la
creació de la nova plataforma que s’ha creat a l’entorn de la xarxa d’AsF
d’arreu del món, la qual amb el nom d’Arxivers sense FronteresInternacional aixopluga la coordinació de totes les entitats d’Arxivers sense
Fronteres constituides arreu i en comparteix els principis generals
d’actuació comuna.

Relacions Institucionals
En el decurs del 2008 s’han realitzat molts contactes amb institucions i
entitats dels diferents àmbits del patrimoni documental. Entre d’altres
s’han fet reunions amb els responsables de les administracions, com és amb
el nou responsable de la Subdirección General de Archivos Estatales del
Ministerio de Cultura, la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental
del Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya), la Direcció General
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de la Memòria Històrica del Departament de Relacions Institucionals
(Generalitat de Catalunya), i l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.
Relacions amb ens de l’entorn professional
Coordinadora d’Associacions Professionals de l’Estat Espanyol
Durant l’any 2008 s’han realitzat diverses reunions de treball en el si de la
Coordinadora d’Associacions Professionals de l’Estat Espanyol. Entre
d’altres s’està treballant en el tema del perfil professional dels arxivers i
s’encarregarà la realització d’un estudi.
Tanmateix s’han impulsat altres projectes com són la participació dels
arxivers en el si de les comissions de treball de l’AENOR, la pàgina web, etc.
Consell Nacional d’Arxius
Durant l’any 2008 s’han realitzat dues reunions on s’han tractat diversos
temes com ara la proposta de Decret del Registre d’arxius de Catalunya, la
proposta de realització d’un inventari dels fons documentals catalans en
arxius estrangers, el desenvolupament del cens d’arxius, etc.
Consell Consultiu de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala
En el decurs de l’any s’ha continuat la relació amb els responsables de
l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, encara que no s’hagi
realitzat cap reunió presencial.
Convenis:
Seguint amb la linea de signar convenis de cooperació amb les institucions i
entitats les quals hi col·laborem, enguany s’han signat convenis de
col·laboració amb vàries entitats, una d’elles és la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz de Colòmbia, la qual hi col·laborem mitjançant Arxivers sense
Fronteres-Colombia. L’objectiu és cooperar en projectes d’organització dels
arxius i de preservació i conservació del patrimoni documental.
També s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sarrià de
Ter i la Diputació de Girona per tal d’impulsar el Congrés Internacional
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d’Arxius i Drets Humans. L’accés i la desclassificació dels documents que es
va desenvolupar l’octubre a la ciutat de Sarrià de Ter (Girona).
Així mateix s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Torredembarra (Tarragona), el qual ha permés poder comprar un cotxe 4x4
que servirà per a facilitar les tasques que es duen a terme a l’Arxiu
Nacional de la República Arab Saharaui Democràtica (RASD), atès que hi ha
força distancia entre els diversos campaments saharauis i el centre on està
situat l’arxiu.
El 19 de juny es va realitzar la signatura del conveni entre Arxivers sense
Fronteres i el Museu Marítim de Barcelona en el marc de la col·laboració que
en els darrers anys ve oferint aquesta institució.
Modificació dels Estatuts d’Arxivers sense Fronteres.
La modificació dels Estatuts d’Arxivers sense Fronteres-Internacional,
aprovada a l’Assemblea general extraordinària de socis del dia 11 de juliol
del 2007, fou presentada en el mateix any al Registre Nacional
d’Associacions del Ministerio del Interior, la qual va ser aprovada per
aquest organisme a l’any 2008, per la qual cosa en l’actualitat la nostra
entitat ja és Arxivers sense Fronteres- Espanya.
Creació d’Arxivers sense Fronteres-Internacional
La Junta Directiva d’Arxivers sense Fronteres-Espanya va proposar a
l’Assemblea general ordinaria de socis, del passat dia 25 de setembre de
2008, la constitució d’Arxivers sense Fronteres-Internacional. Després
d’explicar la proposta d’organització i funcionament de la nova plataforma
d’entitats d’Arxivers sense Fronteres d’arreu del mon, regulada a partir de
la Carta Internacional – document marc on es regulen els principis generals,
els objectius i la coordinació de totes les entitats d’Arxivers sense
Fronteres d’arreu del món-, l’Assemblea general de socis va donar-hi el vist
i plau.
Amb aquest encàrrec Arxivers sense Fronteres-Espanya va convocar a tots
els presidents de les AsF d’arreu del món el dia 4 d’octubre del 2008, a la
ciutat de Girona, amb la intenció d’aprovar la constitució d’Arxivers sense
Fronteres-Internacional. En aquesta reunió els presidents/es de totes les
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AsF d’arreu varen aprovar per la unanimitat dels presents l’acord de
constitució de la plataforma d’entitats que du per nom Arxivers sense
Fronteres-Internacional. En el mateix marc Arxivers sense FronteresEspanya va presentar el document anomenat Carta Internacional, el qual
regula la creació d’una estructura transversal de coordinació de les
diferents entitats d’AsF del món, que sota el logo d’AsF Internacional,
comparteix uns principis generals d’actuació comuna. Aquesta nova
estructura d’organització d’AsF Internacional ha de permetre a cada
entitat que pugui realitzar les seves activitats d’acord amb la legislació del
seu país i al mateix temps formar part i col·laborar conjuntament en
aquesta nova xarxa d’entitats d’Arxivers sense Fronteres-Internacional.
La Carta Internacional es va aprovar per unanimitat en la mateixa
assemblea de constitució d’Arxivers sense Fronteres-Internacional
celebrada el passat 4 d’octubre a Girona. Un cop aprovada l’esmentada carta
es va passar a constituir el Consell de Coordinació Internacional (CIC), el
qual es va conformar per tots els Presidents/tes d’AsF. Així mateix es va
constituir el Comité Executiu d’AsF-Internacional, òrgan que va quedar
conformat per la unanimitat dels presents per les persones següents: la sra.
Mariona Corominas, presidenta d’AsF-Espanya, li va recaure la Presidència;
la sra. Aida Luz Mendoza, presidenta d’AsF Perú, se li va assignà la
Vicepresidència i la Sra. Daniele Neirinck, presidenta d’AsF França, la
Secretaria.
Administració general: secretaria i tresoreria
Secretaria
Al llarg de l’any han augmentat les subscripcions dels socis i sòcies
d’Arxivers sense Fronteres Espanya. En xifres absolutes el resultat ha
estat el següent:
Altes de socis: 19
Altes de socis institucionals : 2

Baixes de socis: 3

En resum el número total de socis i sòcies d’AsF Espanya a finals de 2008
és de 159 socis (individuals i institucionals), aquest canvi en el número
absolut de socis respon a l’aprovació dels nous estatuts, comentats en
l’apartat corresponent, que fa que els socis i sòcies de la resta d’AsF
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d’arreu del món hagin passat a formar part de l’AsF corresponent, essent
per tant, 159 els socis que conformen AsF Espanya.
Tresoreria
L’exercici 2008 s’ha liquidat sense dèficit. En la part d’ingressos s’ha
comptat amb 6.040 € procedents de les quotes dels socis individuals i
institucionals, i 500 € en concepte de donatius. També s’han ingressat
62.600 € en concepte de subvencions concedides per diferents
administracions per a projectes concrets encapçalats per la nostra
organització. A més, i com a assignació extraordinària, s’han rebut 50.000 €
per l’organització del Congrés “Arxius i Drets Humans” celebrat a Sarrià de
Ter a l’octubre, subvenció atorgada per la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID). Precisament en concepte d’inscripcions a aquest
congrés hi hagut un ingrés de 1.620 €. Per venda de material divers,
interessos bancaris i altres s’han rebut 530 €. En conjunt s’han ingressat un
total de 121.291 €.
En concret, s’han rebut 3.100 € per a la realització del projecte “Los niños
de la cárcel” de l’Uruguay finançat per la Direcció General de Memòria
Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya; 10.000 € per la celebració del
10è aniversari d’AsF, la renovació de la seu social i la traducció del web
finançades aquestes actuacions per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, també de
la Generalitat; 30.000 € per a la realització de diferents projectes
finançats per la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio
de Cultura (web AsF, projecte de digitalització dels arxius del terror al
Paraguai, la realització d’un curs de formació per a arxivers d’AsF-Perú i
l’elaboració de materials didàctics d’un curs d’arxivística on line); 30.000 €
pel projecte de recuperació de la documentació de las dictadures militars
del Con Sud, que es treballa en set països (Uruguay, Argentina, Equador,
Bolívia, Colòmbia, Paraguai i Perú), provinents de la DG de Memòria
Democràtica i del Departament de Cultura i Mitjans de comunicació a parts
iguals.
En el capítol de despeses, s’han finançat tots els projectes de cooperació
d’acord amb els pressupostos previstos. Pel que fa al Congrés de Sarrià de
Ter, s’han fet les despeses corresponents als 50.000 € adjudicats. Al final
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de l’exercici ha resultat un balanç econòmic equilibrat. Les despeses
bàsiques de funcionament de l’ONG (lloguer del local, secretaria, suport
comptable i jurídic, telèfon, etc.) no han superat els 6.000 €.

PROJECTES
Projectes de cooperació i solidaritat en l’àmbit dels arxius i el patrimoni
documental

Projecte d’organització de l’Arxiu Nacional República Arab Saharaui
Democràtica (RASD)
Durant l’any 2008 s’ha continuat treballant amb els responsables d’aquest
centre arxivístic seguint la previssió de treball que es va fer en l’Estudi de
prospecció dels fons documentals, document elaborat el 2006. Entre les
actuacions que s’han fet en destaca la compra d’un cotxe 4x4, gràcies a la
subvenció rebuda de l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragona). Aquest
vehicle ha de facilitar els desplaçaments entre els campaments dels
saharauis i agilitar que tota la documentació produida per les wilayes i
altres entitats pugui ser traslladada i conservada a la seu de l’Arxiu
Nacional.
Així mateix amb l’ajut de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental de la Generalitat de Catalunya s’ha adquirit un ordinador, un
SAI i una impressora per a millorar el funcionament de l’arxiu i permetre
inventariar la documentació que allà s’hi conserva.
Per altra banda també s’ha fet una reunió amb els responsables del projecte
de cooperació per l’organització de l’Arxiu del Ministeri d’Informació de la
RASD,
sra.
Friedarike
Santner
de
Gemeinnützige
Entwicklungszusammenarbeit GmbH (GEZA), entitat de cooperació
austríaca, subvencionada pel govern austríac. La trobada va servir per a
conéixer el desenvolupament de cadascun dels projectes i buscar aliances
que permetin una coordinació de les actuacions futures.
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Projecte de recuperació dels arxius i documents de les dictadures
militars de Llatinoamèrica.
Durant l’any 2008 els grups de treballs dels diversos paísos participants en
aquest projecte han continuat desenvolupant les tasques encomanades
després d’establir uns criteris homogenis per a la realització del cens. Es va
celebrar una reunió els dies 1 i 2 d’octubre de 2008 a la ciutat de Girona, a
la que varen assistir representants de cadascuna de les AsF implicades en
l’esmentat projecte com són Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguai,
Equador a més de Paraguai que s’ha afegit al projecte, com també ho ha fet
Colòmbia tot i que no va poder assistir a la trobada. En aquest marc es varen
presentar diversos treballs realitzats fins al moment, així com es varen
prendre decisions respecte a la continuïtat del projecte i el calendari del
mateix, que si bé en un principi s’havia pensat fins el 2009, amb la
incorporació de nous països s’haurà de finalitzar l’any 2010.
Aquest projecte es realitza en conveni amb la Generalitat de Catalunya
(Direcció General de la Memòria Democràtica del Departament de Relacions
Institucionals i la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació).

Projecte de col·laboració amb el Centre de Documentació i Arxiu per a
la defensa dels drets humans. Corte Suprema de Justícia del Paraguai.
L’any 2007 Arxivers sense Fronteras va col·laborar amb el Centre de
Documentació i Arxiu per a la defensa dels drets humans amb seu a
Asunción (Paraguai) –també anomenat arxiu del terror- en un curs de
formació básica adreçat al personal d’aquest arxiu i a personal de la
institució i d’entitats interesades en conéixer la metodología arxivística, i
en el procès de ditigalització del fons documental que es conserva en aquest
arxiu, el present any 2008 ha continuat amb la col·laboració per tal de
finalitzar el procès de digitalització endegat el passat any, i que s’ha
concretat amb la digitalització de la resta de documentació pendent, donant
per tant per finalitzat el projecte.
La finalització del projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la
Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura de
Espanya.
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Projecte Els nens de la presó
El projecte anomenat « els nens de la presó » rescata, mitjançant el
testimoni de les protagonistes la història de les preses polítiques que varen
donar llum i varen conviure en presó amb els seus fills/es durant la
dictadura a l’Uruguai en el període 1972-1974.
La justificació del mateix és la necessitat que té la societat uruguaia de
rescatar la seva pròpia memoria desprès de patir la dictadura encuadrada
dintre del Pla Còndor per al Con Sur d’Amèrica Llatina. És altament
significatiu rescatar l’esmentada memoria des de l’experiència d’aquest grup
de preses polítiques que desprès de donar a llum i conviure amb els seus
fills a la presó varen ser obligades a entregar-los als seus familiars, amics o
a cuidadors.
Aquesta experiència col·lectiva és anterior a l’apropiació de menors pels
militars i la desaparició forçosa de les seves mares, que va tenir lloc
sistemàticament a l’Argentina i també a l’Uruguai, i que va afectar a dones
militants polítiques uruguaianes i argentines, a hores d’ara encara no s’ha
estimat les consecuències de caràcter psicològic, afectiu i emocional a nivell
personal i col·lectiu.
Aquestes veus que apareixen des del testimoni completaran l’organització
d’un arxiu que sobre aquest segment de presoneres polítiques que varen
donar llum a la presó, les veus de les quals encara no han aparegut.
En l’any 2008 s’han completat les entrevistes i s’ha començat la selecció de
materials per a la redacció final a publicar i l’organització de l’Arxiu
corresponent.
Aquest projecte ha estat posible gràcies a la col·laboració de la Direcció
General de la Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i també de la
Diputació de Barcelona

Projecte d’organització de la documentació de la Comuna Urbana de Fès
(Marroc)
Tot i que la darrera fase del projecte es dugué a terme el passat any 2007,
dins el marc de la mateixa fase i com a continuïtat del projecte, al llarg de
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la primera meitat de l’any 2008 s’han realitzat diferents accions i se n’han
programat d’altres.
Així, i com a conseqüència d’una petició directa del responsable local del
projecte, es finançà la compra de material informàtic, incloent-hi 10
ordinadors i una impressora, que han permès, hores d’ara, la informatització
del expedients corresponents a 5 anys de la sèrie d’Urbanisme i Obres i la
creació d’un equip de treball de descripció sistemàtica de la documentació.
En el decurs de l’any hi ha hagut una relació continuada amb els
responsables del projecte de la Comuna Urbana de Fès i així mateix s’ha
refermat la proposta de continuïtat del projecte per totes les parts que hi
participen - Ajuntament de Barcelona, Comuna Urbana de Fès i Arxivers
sense Fronteres - , que permetrà donar continuïtat el projecte durant el
període 2008-2010, consolidant així el Servei d’Arxiu de la Comuna Urbana i
la presència de l’arxiu en tots els nivells, tant de la gestió de municipal com
de la societat civil.
Seminari-taller Introducció a la gestió dels documents electrònics.
Perú
El passats dies de 29 d’octubre al 6 de novembre es va realitzar un
Seminari-taller sobre la gestió del sdocuments electrònics dirigit als
arxivers d’AsF-Perú. L'objectiu era introduir els coneixements i la
implementació de la metodologia del Sistema de Gestió Documental
Electrònic (SGDE) a les administracions públiques i privades, partint de les
normes internacionals, entre d'altres, les ISO 15489, i també les MoReq.
També es pretenia mostrar diverses experiències d'aplicació d'aquesta
metodologia, com és el cas dels arxius de l'administració de la Generalitat
de Catalunya, en el que ha estat possible visualitzar els elements bàsics
d'un SGDE, l'estructuració de la informació, les metadades, la seguretat i
tot el procés de gestió a partir del cicle de vida dels documents.
Aquest Seminari-taller ha estat possible gràcies a la col·laboració de la
Subdirección General de Archivos Estatales del Ministeri de Cultura i així
mateix, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima).

Grups de treball, congressos, jornades:
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Congressos
16è. Congrès Internacional d’Arxius:
AsF-Espanya va participar en el 16è Congrès Internacional d’Arxius
celebrat el mes juliol a Kuala Lumpur. En aquest marc, AsF va coordinar una
taula rodona sobre la cooperació i la solidaritat de les entitats d’Arxivers
sense Fronteres d’arreu del mon amb representants d’AsF-França i AsFArgentina, a més d’AsF-Espanya. Es va exposar la génesi de la ONG i així
mateix una breu síntesi dels diferents projectes de col·laboració que
s’estan fent conjuntament entre vàries entitats d’AsF.

Congrès Internacional d’Arxius
desclassificació dels documents.

i

Drets

Humans:

l’accès

i

la

Sarrià de Ter va acollir, durant els dies 2, 3 i 4 d’octubre, en el marc del
10è aniversari de les Jornades del Paper, el Congrés Internacional sobre
Arxius i Drets Humans, que va girar a l’entorn de l’accés i la desclassificació
dels documents. El Congrés va ser coorganitzat per l’Ajuntament de Sarrià
de Ter, l’Arxiu General de a Diputació de Girona i l’ONG Arxivers sense
Fronteres, que enguany celebra el desè aniversari de la seva fundació.
Comptaren amb el suport i l’ajut econòmic d’altres organismes, autonòmics i
estatals, interessats a potenciar i tractar aquest tema, com ara la Direcció
General de la Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció
General d’Arxius i Gestió de Documents del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i
Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.
El tret de sortida d’aquest congrés va ser a càrrec del reconegut jurista
Carlos Jiménez-Villarejo amb la conferència inaugural que va tractar sobre
Els arxius i la protecció de la memòria històrica. A partir d’aquí, i durant
tres dies, es van presentar a Sarrià de Ter diversos projectes que s’estan
desenvolupant a diferents països del món per tal de fer accessible i fer a
mans dels tribunals, investigadors, historiadors, juristes i públic en general
documentació qualificada com a secreta i per fer accessibles documents
d’extraordinària transcendència en la investigació de delictes contra la
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humanitat, comesos pels estats en situacions convulses de canvis de règims
democràtics a règims dictatorials o a la inversa, en conflictes bèl·lics, en
genocidis, etc.
Es va parlar del cas de la recuperació dels arxius de les dictadures militars
de Amèrica del Sud, del cas europeu de l’obertura pública dels arxius de la
Stasi, nom pel qual es coneix l’antiga policia de la RDA, el de la Freedom
Information Act dels Estats Units d’Amèrica i la desclassificació de
documents que porta a terme el National Security Archive; també, es va
tractar de com es va confegir i com es va obtenir la informació per a la
realització del documental de TV3 “Els nens perduts del franquisme”, de
l’organització de la informació per a la seguretat i la defensa dels estats,
etc.
Els ponents proposats pel comitè científic del Congrés van ser professionals
de reconeguda solvència en l’àmbit internacional, que treballen com a
responsables de les polítiques d’accés i desclassificació de documents i de la
informació en els seus respectius països des dels àmbits dels arxius, la
judicatura, la recerca o la solidaritat internacional. Destaquen per la seva
trajectòria professional i pública el Sr. Carlos Osorio, periodista
responsable del projecte del National Security Archive de la Universitat
George Washington d’Estats Units; la Sra. Ludmila da Silva Catela,
directora del Archivo Provincial de la Memoria del Gobierno de la Provincia
de Córdoba (Argentina) y Comisión Provincial de la Memoria; el Sr. Günter
Borman, cap del Departament Legal de la Comissió Federal per als Arxius de
la Stasi d’Alemanya; el Sr. Diego Navarro Bonilla, director de l’Institut Juan
Velázquez de Velasco, de Recerca en Intel·ligència per a la Seguretat i
Defensa dels Estats. I, entre els ponents del país, es compta amb la
intervenció del Sr. Ramon Alberch i Fugueras, subdirector general d’Arxius
i Gestió de Documents de la Generalitat de Catalunya; la Sra. Montserrat
Armengou, directora de documentals històrics de TV3; i el Sr. Jordi Guixé i
Corominas, responsable dels Espais de Memòria de la Direcció General del
Memorial Democràtic del Departament de Relacions Institucionals i
Participació.
Van assistir-hi un total de 170 persones d’arreu de l’estat espanyol i d’altres
països com ara, Anglaterra, França, Grècia, Noruega, Uruguai, Argentina,
Colòmbia, Portugal, Itàlia, Veneçuela, Brasil i Equador. En la seva majoria els
congressistes han estat professionals del món de l’arxivística, la
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documentació, advocats, periodistes, representants d’ONG’s i polítics, tot i
que també hi ha assistit particulars i estudiants de diverses universitats.
També, i gràcies a la Direcció General del Patrimoni Cultural, s’ha pogut
visitar al llarg del Congrés i fins a finals del mes d’octubre l’exposició dels
“Papers de Salamanca”, fet que ha enriquit el contingut propi del congrés.
A fi de poder complementar la informació del desenvolupament dels actes
del Congrés, vegeu: http://picasaweb.google.es/desenvolupament
Grups de treball
Grup de Treball d’Arxius i Drets Humans, Consell Internacional d’Arxius
(ICA)
Durant la cel·lebració del Congrés Internacional d’Arxius es va celebrar una
reunió del Grup de Treball d’Arxius i Drets Humans en la que un
representant de la Junta Directiva d’AsF va assistir a la reunió d’aquest
grup de treball, en la que cada membre va exposar un resum de les
activitats que s’estaven fent pel desenvolupament del projecte.
Jornades
Celebració del Xè. Aniversari d’AsF-Espanya
Enguany ha estat el desè aniversari de la constitució d’Arxivers sense
Fronteres, motiu pel qual s’han realitzat diverses activitats
commemoratives. Entre elles cal destacar la celebració del Congrés

Internacional d’arxius i drets humans: l’accés i la desclassificació de
documents, l’edició d’una publicació recopilativa de les activitats i projectes
de cooperació realitzats en el decurs dels deu anys, l’edició d’un calendari
pel 2009, unes tasses que duen el recordatori del desè aniversari i d’altres.
Així mateix també hem volgut celebrar-ho amb els socis amb l’organització
d’un acte central a Barcelona i un altre a Madrid.
L’acte organitzat a Barcelona es va celebrar el passat dia 19 de juny en el
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. Va comptar
amb la presència de la sra. Mariona Corominas, presidenta d’AsF-Espanya,
dels srs. Ramón Alberch, primer president d’AsF, Roger Marcet, director de
la institució anfitriona on se celebrava l’esdeveniment, i de la sra. Pilar
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Soldevila, doctora en Administració i Direcció d’Empreses de la UPF, que
ens va oferir una conferència sobre els “Instruments de comptabilitat de
gestió per a ONG’s”.
L’acte organitzat a Madrid es va celebrar el 20 de novembre a la seu de
l’Archivo Histórico Nacional i va comptar amb la presència de la directora
d’aquesta institució, sra. Carmen Sierra, el Subdirector general de Archivos
estatales, sr. Severiano Hernández, la sra. Mariona Corominas, presidenta
d’AsF-Espanya i va comptar amb la participació de la sra. Mirta Nuñez,
professora de la Universidad Complutense de Madrid que ens va oferir la
conferència que duia el títol de Archivos y memoria

Difusió
Durant l’any 2008 s’han realitzat diverses activitats de difusió, entre elles
s’ha fomentat una entrevista de la Presidenta d’AsF-Espanya que surt
publicada en el número 50 de la revista Valors, i així mateix una altra en el
Diari el Punt (1 d’octubre del 2008). També amb motiu del Congrés
Internacional d’Arxius i Drets Humans a Sarrià de Ter, la televisió local de
Girona, el dia 1 d’octubre, va emetre un reportatge sobre Arxivers sense
Fronteres.
WEB
Durant el 2008, s’ha procedit al canvi de servidor en l’hostatjament de la
WEB d’AsF, atès que en els darrers mesos s’han tingut nombrosos
problemes (atacs de virus, impossibilitat de connectar-se, desaparició de
fitxers, etc.). En aquest sentit s’ha contractat a una nova empresa,
ServeisWeb, qui facilitarà a més de l’hostatjment del WEB, els serveis
d’antivirus i d’anti-spam.
També, s’ha procedit a encarregar la traducció de diversos documents de la
WEB: estatuts i memòries a l’empresa Traduccions Link. Aquesta tasca de
traduccions ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Subdirección
General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura.

Publicacions
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Al llarg de l’any s’han editat els butlletins núm. 17 i 18 corresponents al
primer i segon trimestre de l’any 2008, on es recullen els principals
projectes, els acords de la Junta, així com un resum dels actes celebrats
amb motiu del desè aniversari d’AsF; també s’han imprès i distribuit nous
fulletons de presentació i captació de socis d’AsF en català, castellà i
anglès.
Durant l’any també s’ha treballat en la publicació del llibre Arxius i
Cooperació: Deu anys d’Arxivers sense Fronteres en català i castellà,
gràcies a la col·laboració de la Subdirección General de Archivos del
Ministerio de Cultura i de la Coordinadora d’Associacions Professionals
d’Arxivers (CAA). El llibre que serà presentat a principis del 2009 farà un
recorregut pels inicis i evolució de la nostra entitat, explicarà els principals
projectes i reptes de futur d’AsF i així mateix, donarà veu a l’experiència
dels cooperants.

