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MEMÒRIA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS SENSE
FRONTERES, DE L’ANY 2000

Durant el decurs de l’any 2000, l’organització no governamental Arxivers sense
Fronteres ha continuat en la seva trajectòria de difusió dels seus objectius i
finalitats. A més, durant aquest any s’han dut a terme les primeres eleccions
per a la renovació de la Junta Directiva. Altres accions com l’activitat dirigida a
la cooperació, així com l’alta de socis i la presentació de l’ong en activitats
internacionals han concentrat la majoria de les gestions realitzades durant el
2000, tal i com es pot observar en les línies següents.

Accions estatutàries
La Junta Directiva d’AsF s’ha reunit vuit cops al llarg de l’any 2000. Així com les
seves accions en anys anteriors estaven dirigides a completar els tràmits
administratius iniciats el 1998, a la difusió i a la captació de socis i a la
consolidació d’una estructura administrativa ferma, el 2000 ha significat
l’ampliació no només d’aquesta estructura a nivell del nostre territori, sinó
també a nivell internacional creant delegacions de la nostra ong que es faran
realitat al llarg dels anys 2001 i 2002. Tanmateix, al mes de desembre es van
celebrar dues Assemblees Generals. La primera fou l’Assemblea General
Ordinària, d’acord amb la legislació vigent que regula les entitats i que serveix
per exposar i aprovar les gestions realitzades en tots els àmbits (econòmic,
administratiu, activitats, etc.). La segona va ésser l’Assemblea General
Extraordinària per tal de dur a terme l’elecció de la primera Junta Directiva, atès
que l’anterior era fundacional i, per tant, interina.
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Les reunions, tant les de la Junta Directiva com les de les Assemblees Generals
han estat celebrades a la seu de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. L’ús
d’aquest centre d’arxiu ha estat gràcies a la col·laboració que AsF establí al
1998 amb l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Per últim, l’any 2000 es va disposar de l’anagrama identificatiu de la nostra ong
elaborat per un estudiant d’arts gràfiques, el Sr. Adrià Borrut. El fet de no haver
encarregat l’anagrama a un professional es deu a l’interès que la Junta Directiva
va manifestar sobre la possibilitat d’oferir a gent jove una oportunitat de
mostrar la seva vàlua i millorar el seu currículum professional. En aquest sentit,
es va acordar que podia ser un concurs on podien participar diferents joves i
aportar les seves creacions. Aquest premi estava guardonat amb trenta mil
pessetes.

Gestió econòmica
Des de la constitució de l’associació, el moviment econòmic ha estat dirigit
principalment a les despeses de constitució, organització interna i relacions amb
els socis. En aquest sentit, el balanç resultant de l’any 2000, és el següent:
ACTIU

Concepte
Saldo inicial any 1999
Ingressos procedents de les quotes dels socis
Ingressos extraordinaris aportats per la venda
de punts de llibre de l’Associació d’Arxivers de
Catalunya - Congrés de Sevilla
Altres ingressos:
- Abonament d’interessos
- Devolució d’Hisenda
TOTAL INGRESSOS

Import
82.290
338.500
3.100
22
2.937
426.849
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PASSIU
Despeses d’administració
- Assessoria Jurídica
- Comissions bancàries
- Material d’oficina
- Comunicacions (correus)
Fotocòpies
Publicacions
Retenció interessos bancaris
TOTAL DESPESES

8.100
8.082
900
5.455
42.500
2.850
4
67.891

LIQUIDACIÓ ANY 2000
Total Ingressos
Total Despeses
RESULTAT

426.849
67.891
358.958

Gestió administrativa
Durant aquest any l’ong s’ha dotat d’una infrastructura administrativa com a
suport a la tasca que han d’exercir els membres de la Junta Directiva. En
aquest sentit, la tramesa de formularis per a les relacions externes, així com els
formularis més tècnics han ocupat gran part del temps de la secretaria, a banda
de les seves funcions habituals, entre les que destaquen l’elaboració de les
actes, altes i baixes de socis, correspondència i trameses.
Un altre aspecte que cal assenyalar és el relatiu al moviment de socis. L’any
2000 ha significat un moviment important, motivat, sobretot, per la campanya
de difusió que s’ha realitzat en diversos actes organitzats per entitats públiques
i privades properes al nostre àmbit professional, moviment que, a més, anirà en
augment al llarg del proper any, sobretot pel que fa als socis institucionals.
D’acord amb això, el moviment de socis durant el 2000 ha estat el següent:
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Tipus de socis
Numeraris
Institucionals

Altes
18
4

El moviment de socis per anys naturals i d’acord amb les dades expressades en
el quadre anterior, és el següent:
Anys
1998
1999
2000
2001 (fins febrer)
Total

Altes
9
11
22
2
44

Baixes
1
1

Per últim, cal destacar la importància que s’ha donat, al llarg de 2000, a les
campanyes de captació de socis, iniciades el 1999, de manera que algunes
entitats públiques i privades han manifestat el seu interès envers la nostra ong,
materialitzant-se la seva aportació amb la inscripció com a membre
institucional.

Relacions externes i institucionals
Aquest any la signatura de convenis i els acords presos amb institucions o
entitats han aplegat la majoria de relacions externes. No obstant, cal destacar
que s’ha sol·licitat la inscripció a la Secció d’Associacions Professionals del
Consell Internacional d’Arxius. Com a resum, es fa una breu explicació de les
principals activitats dutes a terme durant el 2000:
¾ El mes de març de 2000 es va signar un conveni de col·laboració amb
l’organització no governamental Pau Ara, per tal de col·laborar en projectes
de cooperació internacional, atès que aquesta organització disposa de
cooperants especialitzats en la restauració de la documentació, que
juntament amb els cooperants en arxius que disposa la nostra ong,
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permetrà dur a terme projectes on les actuacions podran aplegar tant el
tractament tècnic com la conservació i restauració dels diferents suports
documentals. El conveni aplega tant la col·laboració com el suport mutu en
altres projectes aliens a les nostres finalitats. Així, es va acordar, al mes de
novembre de 2000, dur a terme conjuntament un projecte per a la
salvaguarda dels arxius de Sarajevo, realitzant-se un primer estudi de la
situació que seguirà amb l’estudi de prospecció, per tal de definir les
necessitats i ésser executat durant l’any 2001.
¾ D’acord amb els trets del conveni signat amb Pau Ara es va donar suport al
projecte de cooperació d’aquesta ong que sota el títol “Vacaciones para la
paz 2000” van realitzar durant l’estiu de 2000. Aquest projecte va ser
subvencionat pel programa Barcelona Solidària de l’Ajuntament de
Barcelona i la nostra ong va figurar com a entitat de suport.
¾ En el mes de desembre es va procedir, com a prova pilot, a obrir una
delegació d’AsF a Mauritània. Val a dir, que encara no disposem de
resultats, atès que s’està en fase de creació i d’establir relacions
institucionals.
¾ A partir de l’Assemblea General Extraordinària per a l’elecció de la nova
Junta Directiva, cal informar que en la seva composició es va incorporar una
vocalia que se encarregarà de la coordinació de les comunitats autònomes.
D’acord amb això, disposem d’una delegació a la ciutat de Madrid, per tal de
millorar els canals d’informació i comunicació amb els associats.

Projectes i convocatòries
Durant el 2000 s’ha pogut posar a prova el qüestionari de fons documental
elaborat l’any 1999. Aquest qüestionari aplega les dades bàsiques sobre la
prospecció de projectes de cooperació. En aquest sentit, aquest document
ofereix la informació més rellevant dels aspectes a destacar per a dur a terme
una possible actuació tècnica. Tanmateix, els professionals que l’han utilitzat
han aportat dades interessants sobre la seva elaboració i n’han enriquit el seu
contingut. Cal constatar la importància de la informació que aplega el
qüestionari, atès que ens ofereix una informació essencial de l’estat i
necessitats dels arxius on es vol fer una actuació. En aquest sentit, el
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qüestionari s’està esdevenint l’instrument bàsic per als estudis de prospecció i
futur diagnosi de la situació.
Pel que fa als projectes i convocatòries que s’han dut a terme o s’han treballat
durant el 2000, es fa, tot seguit, una breu explicació.
¾ Durant l’any 2000 l’associació ha ofert el seu ajut al bisbe Pere Casaldàliga
per tal de procedir a l’organització del seu important arxiu personal. Per al
2001 s’intentarà traslladar tres cooperants, per tal de dur a terme, entre
d’altres comeses, un diagnòstic de la situació i l’execució de l’organització de
l’arxiu. No obstant, durant els mesos de març a maig s’ha realitzat l’estudi
de prospecció i l’informe sobre l’estat de l’arxiu del bisbe de Sao Felix
d’Araguaia, com a materialització dels contactes iniciats a finals de l’any
1999. Aquest estudi que va consistir en omplir el qüestionari especialment
dissenyat per detectar disfuncions i necessitats en un fons documental ha
permès que durant el segon semestre de 2000 s’acordés iniciar l’elaboració
del projecte de cooperació internacional per a la salvaguarda d’aquest fons
documental essencial per a l’estudi del paper de l’església més compromesa
amb els marginats en el marc del Brasil. Les dades van ser recollides per la
Sra. Àngels Costa que va actuar com a representant d’Arxivers sense
Fronteres. Així, l’estudi realitzat per aquesta cooperant ha permès arribar a
un acord amb el Sr. bisbe i la nostra ong. Aquest acord inclou l’actuació del
tractament tècnic a l’arxiu del Sr. bisbe per l’any 2001.
¾ Tanmateix, aquest any es va aprovar finalment el projecte de creació de
dues aules d’informàtica a les ciutats de Malabo i Bata de la República de
Guinea Equatorial. Les entitats que han confirmat o han aportat les seves
col·laboracions han estat: el Centre de Cooperació per al Desenvolupament
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la dotació de dos
professionals que posaran en funcionament les dues aules d’informàtica.
Posteriorment, la participació del Departament d’Economia, Finances i
Planificació que ha consistit en formalitzar jurídicament la donació de tot
aquest material. En tercer lloc, el Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme ha col·laborat amb la donació de l’equipament informàtic. També,
es va signar un conveni amb el Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual es fa càrrec de la despesa de trasllat de tot
l’equipament. Finalment, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional
(AECI), a la seva seu de Malabo va acceptar la participació, per tal de
facilitar els tràmits burocràtics propis d’aquell país. Cal constatar que aquest
projecte s’ha dut a terme conjuntament amb la Asociación para el Desarrollo
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Comunitario (ADeCo) atès que aquesta ong es farà càrrec de la gestió de
l’aula d’informàtica posant a disposició un local de propietat. En aquest
sentit, la proposta de creació de les dues aules es realitza de forma conjunta
entre AsF i ADeCo. Cal esmentar que l’origen del projecte prové d’una
intervenció anterior de l’Ajuntament de Barcelona quan, l’any 1999, va
dotar, a cinc ajuntaments de l’Illa, de sis ordinadors per tal de donar suport
a la gestió administrativa, i que va donar lloc a la creació d’una aula
d’informàtica amb la col·laboració del Centre Cultural Hispano Guineano.
Finalitzat per part de l’Ajuntament de Barcelona el projecte inicial, va sorgir
la possibilitat, mitjançant un soci de l’ong, de millorar aquests equipaments
informàtics i poder crear una altra aula informàtica a la regió continental del
país, amb l’aportació de trenta ordinadors i sis impressores per part del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. El paper d’AsF en aquest
projecte ha estat especialment d’intermediari oferint, a més d’altres tipus
d’ajut i col·laboració, assessorament als tècnics que l’han de fer realitat, atès
que el lloc on s’ha de dur a terme ja havia estat objecte d’un projecte
anterior. Així, la nostra ong ha facilitat els contactes interns d’acord amb els
coneixements adquirits, per part d’alguns membres d’AsF, pel que fa,
sobretot, a gestions, tràmits i possibles imprevists.

Difusió
Un factor important en aquests primers anys d’existència d’Arxivers sense
Fronteres és tot allò relacionat amb la difusió de la nostra organització, per la
qual cosa hem iniciat algunes activitats dirigides tant a la captació de socis com
a establir una relació periòdica amb els nostres associats.
¾ L’Associació ha creat una incipient biblioteca que s’ocuparà d’aplegar aquells
llibres i revistes de temàtica relacionada amb el món de les organitzacions
no governamentals, la solidaritat i l’anàlisi de la situació dels països
beneficiaris de projectes de cooperació internacional.
¾ Amb la voluntat de donar a conèixer les notícies referides a la nostra
associació, durant l’any 2000 es va acordar aplegar les noticies de premsa
sobre temàtica d’interès per als associats.
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¾ Durant els dies 21 al 26 de setembre de 2000 es va celebrar a la ciutat de
Sevilla el XIV Congrés Internacional d’Arxius, sota el títol “Els Arxius del nou
mil·leni a la societat de la informació”. Durant el decurs d’aquesta trobada,
les associacions professionals d’arxivers de diferents comunitats autònomes
van poder disposar d’un stand, per tal de donar a conèixer els seus objectius
i promoure les seves activitats (cursos de formació, publicacions, etc.). L’ong
d’Arxivers sense Fronteres també hi va estar representada juntament amb la
resta d’associacions professionals. Durant aquests dies, persones d’arreu del
món van estar interessades en les finalitats de la nostra ong. Així, es van
repartir quatre-cents dossiers informatius amb documents, com per
exemple, els estatuts, els fulls d’inscripció de socis, i fotocòpia dels articles
de difusió elaborats per la Junta Directiva, entre d’altres. Tanmateix, es van
tenir diverses reunions amb representants d’altres institucions acordant-se
mantenir contactes per a possibles col·laboracions. Per últim, l’ong va
assistir com a membre convidat a la reunió de la Secció d’Associacions
Professionals (ICA-SPA), on va poder exposar els seus objectius i fer un
resum de les seves línies d’actuació. En aquest sentit, es va acordar
juntament amb els membres titulars de la SPA, comunicar els projectes de
cooperació internacional, per tal de sumar esforços i tenir coneixement de
les actuacions de l’ong per a la salvaguarda del patrimoni documental a
nivell mundial. No cal dir la importància que té aquesta reunió, atès que ha
permès que tant persones com institucions tinguessin coneixement de
l’existència de la nostra ong.

La Junta Directiva d’AsF
Barcelona, març 2001
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