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Editorial
Xè ANIVERSARI ARXIVERS SENSE FRONTERES (1998 - 2008): EL RESPECTE, LA
SOLIDARITAT I LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS SÓN ELS PRINCIPIS GENERALS
QUE INSPIREN LES ACTIVITATS D’ARXIVERS SENSE FRONTERES
Ja fa deu anys que Arxivers sense Fronteres està
realitzant projectes de cooperació en l’àmbit dels
arxius i el patrimoni documental. Tot va
començar quan un grup d’arxivers amb ganes
de cooperar varen decidir crear una entitat sense
ànim de lucre per a ensenyar els principis de la
metodologia arxivística. En el decurs dels anys
aquella incipient experiència ha esdevingut un
veritable treball de cooperació i solidaritat
internacional a l’entorn de la nostra professió:
l’arxivística. Hem col·laborat amb moltes
institucions i entitats d’arreu del món ensenyant
com s’han d’organitzar els fons documentals,
com s’han d’aplicar les tècniques documentals,
com salvaguardar el patrimoni documental i, en
definitiva, donant formació en arxivística a
aquells que ens ho requerien. Però, així mateix,
nosaltres també hem après molt. Junts hem
après que la cooperació no és solament donar,
sinó també aprendre dels altres. Pensem que el
coneixement d’altres realitats culturals i socials
al que tenen accés els cooperants internacionals
afavoreix la convivència entre comunitats i el
respecte a les persones. Així mateix, la
cooperació i la solidaritat arxivística estan també
molt relacionades amb la defensa dels drets
humans. Els arxius han d’estar al servei dels
ciutadans, promovent l’accés a la informació
pública, el coneixement de la veritat i l’ús dels
documents públics com a testimonis d’uns fets
i de la realitat. Igualment cal preservar el
patrimoni documental com un bé col·lectiu que
en conforma la identitat i la memòria històrica
dels pobles.
Durant aquest any s’han organitzat un seguit
d’activitats per a commemorar el Xè aniversari
d’AsF. L’acte central es va celebrar el passat 19
de juny a la seu del Museu Marítim de
Barcelona. Ens va acompanyar el seu director,
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Roger Marcel, qui va explicar la
política corporativa del museu a
l’entorn de la responsabilitat
social. També hi va participar Pilar
Soldevila, Dra. en Administració i
Direcció d’empreses de la
Universitat Pompeu Fabra i
professora en comptabilitat de
gestió, qui va presentar una
interessant conferència sobre els
Instruments de comptabilitat de gestió
per a Ong’s, temàtica que va ser
presentada no només a nivell
teòric sinó també pràctic oferint
un seguit de consells molt útils
per a la gestió de petites i mitjanes
entitats. Així mateix, en aquesta
celebració no podia faltar parlar dels orígens
d’Arxivers sense Fronteres. Ramon Alberch, un
dels fundadors i primer president d’AsF, va
oferir als nombrosos assistents una dinàmica
xerrada sobre els inicis i creació de l’ONG i
finalment Mariona Corominas, actual
presidenta d’AsF, va tancar els parlaments amb
una breu explicació sobre la situació actual i els
reptes de futur d’Arxivers sense Fronteres.
L’acte es va cloure al Jardí del Baluard del
Museu Marítim, atalaia privilegiada de la
Barcelona romana, on vam gaudir de la música
de la banda BCN Jazz Trio mentre un grup de
joves del Centre Cívic Raval oferien als
assistents un solidari refrigeri.
Un altre acte programat per enguany com un
acte més de celebració del Xè aniversari és la
celebració d’un Congrés Internacional sobre

Arxius i Drets humans els dies 2, 3 i 4
d’octubre a Sarrià de Ter, organitzat
conjuntament per AsF amb l’Ajuntament
d’aquest municipi i la Diputació de Girona,
amb la col·laboració de vàries institucions
estatals i catalanes. Aquest és un congrés molt
especial per nosaltres, atesa la temàtica molt
actual de què centrarà: l’accés i la desclassificació
dels documents. Els darrers anys i en el marc de
l’estat espanyol, han estat moltes les entitats que
han treballat a favor dels drets humans i les que
han reivindicat el dret a la memòria històrica,
el coneixement de la veritat sobre els
desapareguts de la guerra civil i la postguerra, el
dret a la restitució dels béns patrimonials i el
dret a la restitució de la imatge i de la dignitat
dels qui varen patir persecució. Tots aquests
drets i altres reivindicacions legítimes dels
ciutadans estan estretament vinculats amb
l’accés i la desclassificació dels documents dels
arxius públics. La constitució
espanyola empara el dret dels
ciutadans a conèixer la informació
pública dels arxius, però per contra
el govern de l’estat no ha fet res per
a impulsar una legislació que faciliti
la desclassificació dels documents ni
ha pres cap mesura per a fomentar el
dret dels ciutadans a consultar els
arxius. Aquesta realitat i demanda
creixent de la societat espanyola és
la que pretenem treballar en el
proper congrés del mes d’octubre a
Sarrià de Ter al qual us animem a
participar.
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PROJECTES

ENTREGA D’UN COTXE
A L’ARXIU NACIONAL
SAHARAUÍ
El passat mes de febrer, i com a continuació de la col·laboració que des de
fa dos anys AsF manté amb el poble saharauí, es va fer entrega d’un cotxe 4x4,
un Nissan Patrol, que l’Ajuntament de
Torredembarra i Arxivers sense Fronteres cedeixen a l’Arxiu Nacional Saharauí. El vehicle es va baixar des de
Barcelona fins a Alacant, punt d’on parteixen les caravanes amb ajuda humanitària per al poble saharauí amb
destinació a Orán, Algèria.
A més del propi cotxe, Arxivers sense
Fronteres va aprofitar el trajecte per fer
donació d’un ordinador nou, model
Asus Pundit 3 i una impressora multifuncions HP laserjet per a l’Arxiu Nacional Saharauí. L’entrega de tot el
material es va realitzar sense que hi hagués cap contratemps.
Aquesta actuació s’emmarca dins els
acords del Conveni que AsF i l’Ajuntament de Torredembarra vam signar el
passat 9 d’abril de 2008 a la seu del
propi Ajuntament de Torredembarra,
amb presència de l’alcalde, Sr. Manuel
Jiménez, la Sra. Susanna Navarro, regidora de cooperació de l’Ajuntament de
Torredembarra i Arxivers sense Fronteres representada per la seva presidenta,
Mariona Corominas.

PROJECTE D’ORGANITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
DE LA COMUNA URBANA DE FES (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 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, que han permès, a hores d’ara, la
informatització dels expedients corres-

ponents a 5 anys de la sèrie d’Urbanisme i Obres i la creació d’un equip
de treball de descripció sistemàtica de
la documentació.
Igualment, i en col·laboració amb Arxivers sense Fronteres-França, el proper mes d’octubre es desplaçaran dos
tècnics de l’Arxiu Municipal de Fes
per tal de realitzar una estada formativa
a l’Arxiu Municipal de Marsella i a
l’Arxiu Provincial dels Alpes-deHaute-Provence, per tal de consolidar
els coneixements tècnics en gestió de

dipòsits, descripció i sistemes informàtics en arxius.
Enguany es preveu també refermar la
proposta de totes les parts que participen en el projecte -Ajuntament de Barcelona, Comuna Urbana de Fes i
Arxivers sense Fronteres- que permetrà donar continuïtat al projecte durant
el període 2008-2010, consolidant així
el Servei d’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes i la presència de l’arxiu en
tots els nivells, tant de la gestió municipal com de la societat civil.
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NOTÍCIES

REUNIÓ D’AsF
A L’ARCHIVO
HISTÓRICO NACIONAL
A MADRID

REUNIÓ DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS
D’ARXIVERS I GESTORS
DE DOCUMENTS

A instàncies de la junta directiva
d’Arxivers sense Fronteres es va convocar
a Madrid una reunió per informar dels
projectes actuals als arxivers i arxiveres
d’AsF en aquesta comunitat.

La darrera reunió de les associacions
professionals d’arxivers de l’estat espanyol
es va celebrar el passat dia 31 de maig.
Entre d’altres temes es va tractar l’estudi
que està elaborant l’empresa Artimetria
sobre la situació professional dels arxivers
de l’estat espanyol i que es preveia acabar
l’estiu d’aquest any. També es va parlar de
les normes AENOR i les propostes de futur
de traducció de les diferents famílies de
normes. Es va acordar també, canviar el
nom de l’associació i dir-ne Coordinadora
d’associacions d’arxivers i gestors de
documents i, en el mateix sentit, es va
proposar a les associacions d’arxivers de
l’estat que reflexionin sobre la necessitat
de canviar els noms en un sentit similar al
de la CAA. D’altres temes que es varen
parlar varen ser el XVI Congrés del
CIA/ICA, els cursos que realitzen les
associacions i el portal de les Associacions
d’Arxivers Iberoamericans entre d’altres.

La reunió va tenir lloc el dia 8 de maig a la
seu de l’Archivo Histórico Nacional i es
van explicar cada un dels projectes que AsF
està portant a terme així com les activitats
previstes per a la celebració del Xè
aniversari de la creació d’Arxivers sense
Fronteres.
Durant la reunió es va arribar a l’acord que
alguns membres d’AsF a Madrid participin
en el projecte de tractament arxivístic de la
documentació històrica de l’Arxiu
Nacional Saharauí, així com la implicació
de diversos socis/es en la organització d’un
acte commemoratiu del Xè aniversari
d’AsF a finals d’enguany a Madrid.

PRESENTACIÓ PÚBLICA
DEL CONGRÉS ARXIUS I
DRETS HUMANS A
SARRIÀ DE TER
La Diputació de Girona, l’Ajuntament
de Sarrià de Ter i Arxivers sense Fronteres
van presentar el passat 27 de juny a Sarrià
de Ter el Congrés Internacional sobre Arxius i Drets Humans: l’accés i la desclassificació de documents, fruit del conveni
signat per aquestes tres entitats per a l’organització d’aquest congrés que s’emmarca en el desè aniversari que enguany
celebren tant les Jornades del Paper de Sarrià de Ter com AsF.
El congrés, que es farà els dies 2, 3 i 4
d’octubre a Sarrià de Ter, s’adreça a tot el
públic que hi pugui estar interessat i, especialment arxivers, periodistes, juristes,
ONG’s, historiadors, etc. Durant l’acte de
presentació van intervenir Enric Vilert, pre-

sident de la Diputació de Girona, Roger Torrent, alcalde de Sarrià de Ter i Mariona
Corominas, presidenta AsF, qui va destacar
la dimensió democràtica dels arxius com a
garantia dels drets individuals i col·lectius
i per tant, la seva vinculació en la defensa
dels drets humans, aspectes que seran tractats durant el congrés de Sarrià de Ter.

CONVENI ENTRE AsF
I EL MUSEU MARÍTIM
DE BARCELONA
Amb motiu de la celebració del Xè aniversari d’AsF el passat 19 de juny se signà
un conveni de col·laboració entre el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona amb Arxivers sense
Fronteres. El conveni pretén potenciar la
difusió de les activitats d’AsF entre els
amics i visitants del museu i les activitats
culturals del Museu Marítim de Barcelona
entre els associats d’AsF. Aquest conveni
ve a regularitzar una col·laboració ja existent de caire genèric entre ambdues entitats
i preveu una cooperació més específica en
els projectes que es creguin convenients.
Aquest conveni del Museu Marítim amb
entitats de caire social s’insereix en la política de responsabilitat social que el museu
està impulsant des de fa uns anys.

REUNIÓ DEL CONSELL
NACIONAL D’ARXIUS DE
CATALUNYA
Arxivers sense Fronteres, com a membre
del Consell Nacional d’Arxius, va assistir a
la reunió del passat dia 14 de març de 2008
que tingué lloc a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya. Durant la reunió es van
tractar temes d’especial interès per a la comunitat arxivística com ara el projecte de
Decret de Registre d’Arxius, el projecte de
Decret per restituir els documents de l’Arxiu de Salamanca i l’inventari de fons documentals dels catalans a l’exili.

ALTES I BAIXES DE SOCIS
Altes de socis primer semestre de 2008:
7 socis individuals.
Baixes de socis primer semestre de 2008:
3 socis individuals.
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actes de celebració del X Aniversari d’Arxivers sense Fronteres.

Acords Junta Directiva
30/01/2008
Aprovar la relació de projectes de cooperació que s’impulsaran durant aquest any
2008 i es demanaran les subvencions
adients pel seu desenvolupament.
Organitzar diversos actes per a celebrar el
Xè aniversari d’AsF, entre d’altres un acte
de celebració commemoratiu de la constitució d’AsF el dia 19 de juny d’enguany.
Així mateix la Junta Directiva encomana
l’organització d’aquest acte a les Sres. Fina
Solà i Montserrat Cervera. En el mateix
marc de celebració s’acorda també realitzar
una publicació on es recullin els projectes
i les activitats d’AsF desenvolupats durant
aquests deu anys de funcionament, entre
d’altres accions de commemoració.
Demanar el consentiment d’ús intern de les
dades personals dels socis/es, d’acord amb
el que emana de la llei de protecció de les
dades personals.
Acorda signar conveni amb l’Ajuntament
de Torredembarra, per a l’adquisició d’un
automòbil destinat a l’Arxiu Nacional Saharauí.
Nomenar a la Senyora Immaculada Moratalla i Valls, com a Secretària de la Junta
Directiva d’AsF.
5/3/2008
Nomenar al Sr. Salvador Cabré Llobet com
a vocal de projectes.
Crear una comissió per treballar els projectes de formació d’AsF, la qual serà constituïda per les Sres. Mariona Corominas,
Fina Solà, Remei Perpinyà i Imma Moratalla.
Demanar el mailing de l’Associació d’Arxivers de Catalunya per fer la difusió dels

S’acorda contactar amb els coordinadors
de la publicació del llibre “Eines per a treballs de memòria oral” per parlar de la possibilitat de la seva traducció al castellà.
S’acorda donar el vist i plau al disseny del
tríptic de difusió de l’organització i activitats d’Arxivers sense Fronteres.
S’acorda nomenar a la Sra. Verónica Rapalino com a cooperant d’AsF per tal que es
desplaci a l’entitat Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) a l’Argentina a realitzar l’estudi de prospecció dels fons documentals
d’aquesta entitat.
S’acorda demanar a l’Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) una
subvenció pel Congrés d’Arxius i Drets
Humans, a celebrar l’octubre de 2008 a
Sarrià de Ter.
Acceptar la subvenció nominativa de
30.000€ concedida pel Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
2/4/2008
S’acorda signar l’Addenda del Conveni
amb la Direcció General de la Memòria
Democràtica del Departament de Relacions Institucionals, la Direcció General
del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació i Arxivers sense Fronteres pel desenvolupament
del Projecte del Con Sud.
S’acorda elaborar diversos productes de
“merchandising” (llapis, enganxines i tasses) destinats a la venda i/o obsequi en el
marc del Xè aniversari d’ASF.
S’acorda encomanar la publicació commemorativa del Xè Aniversari d’Arxivers
sense Fronteres a la Vocal de Publicacions,
Sra. Carla Bofill i a la sòcia Sra. Carme
Martínez.

Junta Directiva d’AsF

29/4/2008
S’acorda estudiar l’actualització, si escau,
de l’Estatut del Cooperant d’ASF. Es nomena com a responsable de la seva coordinació a la Sra. Imma Moratalla.
S’aprova signar els convenis de col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona
i també amb la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
S’aprova trametre carta d’agraïment a
l’empresa Artyplan per la impressió gratuïta dels tríptics de difusió d’AsF en català
i castellà.
S’aprova trametre una carta divulgativa i el
nou tríptic a institucions, entitats i empreses, per tal de difondre les activitats de la
nostra ONG i invitar-los a fer-se socis institucionals.
21/5/2008
S’acorda signar un conveni de col·laboració amb l’entitat Educación sin Fronteras.
S’aprova realitzar l’acte protocol·lari de
signatura del conveni de col·laboració amb
el Museu Marítim el proper dia 19 de juny
de 2008.
S’acorda demanar al Sr. Carlos Jiménez Villarejo que faci la conferència inaugural del
Congrés d’Arxius i Drets Humans: l’accés
i la desclassificació dels documents, que se
celebrarà els dies 2, 3 i 4 d’octubre a Sarrià
de Ter (Girona).
S’acorda trametre una carta d’agraïment al
Sr. Albert Benet, per la seva col·laboració
en el projecte de rehabilitació de la seu
d’AsF.
S’aprova demanar a la Sra. Victòria Camps
que faci un article de reflexió sobre la cooperació per a incloure en la publicació del
Xè aniversari d’Arxivers sense Fronteres.
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