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MEMÒRIA DE L'ASSOCIACIÓ D'ARXIVERS SENSE
FRONTERES
1998

L'associació Arxivers Sense Fronteres es constituí l'ú de maig de 1998 i el
quatre de setembre els seus estatuts foren aprovats mitjançant resolució del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
D'ença l'activitat de l'associació ha estat dirigida en tres vessants:
organitzativa, difusió i programació d'activitats.
Pel que fa a l'organització, ASF ha estat treballant tant pel que fa a
l'estructura organitzativa interna com la necessitat de comptar amb una
insfraestructura. L'organització interna ha estat, no obstant, un dels
objectius fonamentals per poder desenvolupar el seus objectius durant els
propers anys. Així, la primera reunió de la Junta Directiva va acordar
iniciar una difusió de l'associació, per tal de captar socis i poder endegar les
primeres eleccions per a la constitució d'una Junta Directiva amb un mandat
de cinc anys, tal i com es deixa palès en els Estatuts. En aquest sentit,
durant el 1998 ha estat funcionant una Junta Directiva provisional que serà
la que durà a terme la convocatòria d'eleccions per al proper any 1999. Una
altra qüestió ha estat definir les vocalies per tal de poder començar a
treballar en una programació concreta. En aquest sentit, l'estructura de
vocalies ha estat en funció de les necessitats administratives més que
professionals. Posteriorment a les eleccions de la Junta Directiva i un cop
superada la fase d'organització interna, aquesta definirà les vocalies de
caràcter tècnic que seran necessàries per a dur a terme els objectius d'ASF.
Tanmateix, s'ha demanat a tot un seguit de professionals i col·laboradors
propostes per al nou logotip que identificarà la nostra associació. A la fi de
1998 s'han rebut a la seu fiscal de la nostra associació dues propostes
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d'anagrames. S'espera que durant el 1999 es pugui disposar del logotip
d'identificació d'ASF.

Per el que fa a la infraestructura, la Junta Directiva provisional va decidir
sol·licitar al Departament de Benestar Social un local en un Hotel
d'Entitats. Aquest local servirà com a punt de trobada i reunions de tots els
membres d'ASF.
En relació amb l'apartat de difusió, ha estat una de les prioritats de la Junta
Directiva constitucional. En aquest sentit és de destacar la col·laboració
rebuda per l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC), entitat també sense
finalitat de lucre, però que defensa els interessos professionals dels arxivers
d'arreu de Catalunya. L'AAC ens va proposar el 1998 dur a terme una
presentació de l'ong en el marc de les VII Jornades d'Arxivística de
Catalunya, que se celebraran al mes de maig de 1999. Invitació que va ser
acceptada pel President d'ASF.
Un segon front de difusió ha estat la publicació d'un article sobre
l'experiència duta a terme per socis d'ASF en el fons administratiu dels
Ajuntaments de Malabo, Rebola, Riaba, Baney i Luba, de la República de
Guinea Equatorial. Aquest article significà una primera col·laboració de la
nostra associació amb l'Ajuntament de Barcelona i significà també un
primer contacte del mon de la cooperació internacional amb el nostre àmbit
professionals. Arrel de la publicació molts companys, s'han posat en
contacte amb la nostra associació oferint-se o interessant-se per les nostres
activitats.
Pel que fa a l'apartat d'activitats, ASF ha dut a terme un avantprograma que
començarà a funcionar a partir dels anys 1999-2000, un cop s'hagi
constituït la Junta Directiva resultants de les primeres eleccions. No obstant
això, cal destacar que a finals de 1998, ASF presentà un projecte de
cooperació a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per tal
d'organitzar el fons històric de l'Ajuntament de Malabo. Aquest projecte va
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ser presentat a mitjans del mes de desembre, però al tancar la memòria de
1998, no es disposa encara de la seva resolució administrativa.
Una altra activitat on l'ASF ha participat a petició de l'Arxiu Municipal de
Barcelona ha estat en l'elaboració d'un informe, realitzat amb la
col·laboració del Centre d'Estudis Africans, sobre els arxius de Niamey
(Níger). En aquest sentit, i un cop fet l'estudi de prospecció es va acordar
incloure els arxius departamentals de Niamey en el futur programa
d'activitats en el vessant de formació.

El resultat final d'ençà la constitució de l'associació Arxivers Sense
Fronteres, ha estat una bona acceptació, no sols pels arxivers de Catalunya,
sinó també d'altres Comunitats autònomes. Tanmateix, diferents entitats o
organitzacions sense finalitat de lucre, s'ha posat en contacte amb nosaltres
per a dur a terme activitats conjuntes.
Barcelona, 2 de gener de 1999

