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MEMÒRIA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS SENSE
FRONTERES, DE L’ANY 2001

Com ja és habitual s’ha procedit a elaborar la memòria d’activitats i de
funcionament, de caràcter anual, de l’associació d’Arxivers sense Fronteres. Al
llarg de la memòria es podrà observar com, a poc a poc, la nostra ong, molt jove
en relació amb altres col·lectius professionals, es va consolidant, d’acord amb els
seus objectius essencials descrits en els nostres Estatuts. Tanmateix, i seguint
l’estructura dels darrers anys, es procedeix tot seguit a informar dels
esdeveniments, accions i activitats més rellevants, que s’ha produït al llarg de
2001.

Relacions externes i internacionals

A més de la ja habitual presència de la nostra ong als organismes internacionals
relacionats amb l’arxivística, cal destacar la formalització de tres convenis amb les
entitats següents: Associació d’Arxivers de Catalunya, l’organització no
governamental Pau Ara i el conveni amb l’Ambaixada Democràtica Local de
Sarajevo. Tot seguit, s’especifica el contingut de cadascun d’ells.
¾ Conveni amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya: Aquest protocol comporta la
col·laboració entre les dues úniques entitats que apleguen els professionals en
arxivística i permetrà l’intercanvi d’informació i publicacions que ajudaran als
projectes de cooperació internacional, per tal de facilitar material arxivístic als
països que rebin ajut per part de la nostre ong. Cal recordar que l’Associació
d’Arxivers de Catalunya, va ser un dels primers socis institucionals de l’ong
AsF.
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¾ Conveni Pau Ara: Aquest any s’ha dut a terme la renovació del conveni amb
aquesta ong propera al nostre àmbit professional i que permetrà disposar de
col·laboradors així com el recolzament de projectes entre ambdues entitats.
¾ Conveni amb l’Ambaixada Democràtica Local de Sarajevo: El 24 de setembre
de 2001 es va signar, a la ciutat de Sarajevo un protocol de col·laboració per
promoure l’elaboració de projectes de cooperació i solidaritat pel
desenvolupament
professional
a
Bòsnia-Hercegovina.
L’Ambaixada
Democràtica Local es va crear per iniciativa del Congrés de Poders Locals i
regionals del Consell d’Europa, l’any 1993, per tal de contribuir al diàleg
interètnic, a la tolerància i al desenvolupament de la societat civil. El conveni
signat permetrà una gestió més eficaç dels projectes i la utilització de recursos
propis del país que permetrà ajudar al desenvolupament.

Administració general

Pel que fa la gestió administrativa que es realitza a través de la secretaria d’AsF,
cal esmentar els esforços per trobar un local que permeti disposar d’un espai més
ampli que l’actual i que ben segur podrem comptar amb ell al llarg de l’any 2002.
Pel que fa al moviment de socis cal destacar que la campanya de captació de
socis institucional cada cop agafa més força, en aquest sentit, es fa un breu resum
estadístic del nombre de socis:
Any
Socis Individuals Socis Institucionals
1998
9
1999
11
2000
20
2
2001
15
4
TOTALS
55
6
Malauradament, també cal constatar que s’ha procedit a donar de baixar un soci,
justificada per motius laborals.
Un tercer aspecte a destacar és l’augment que la biblioteca d’AsF ha experimentat
al llarg del 2001. En aquest sentit, durant aquest any, s’ha parlat de procedir a
l’elaboració d’una base de dades per a la millor gestió i control del fons bibliogràfic.
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Per últim, l’arxiu d’AsF ja disposa d’un quadre de classificació per al tractament
tècnic de la documentació, així com un inventari de la documentació dipositada en
ell i al servei de tots els membres de l’ong, així com persones interessades en la
protecció del patrimoni documental.

Tresoreria

Pel que fa a Tresoreria, s’ha continuat amb les taques habituals de control
d’ingressos i despeses, per la qual cosa s’incorpora el balanç final de l’any 2001,
on es pot observar que encara resten pendents de liquidació projectes amb les
institucions amb les quals tenim compromís, com és el cas de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa als projectes de cooperació
internacional de les Aules d’Informàtica de les ciutats de Malabo i Bata , a Guinea
Equatorial i el curs de formació de Bòsnia-Hercegovina, respectivament. Val a dir
que ambdós projectes passen a tenir una segona fase al llarg de l’any 2002.
Atès això, s’especifica en els fulls següents l’estat dels ingressos i despeses, així
com la liquidació final a trenta ú de desembre.
LIQUIDACIÓ ANY 2001
(PESSETES)
INGRESSOS:
Saldo procedent any 2000
Ajustaments
Ingressos procedents quotes socis
Associació d'Arxivers de Catalunya
(traduccions)
Altres ingressos:

Interessos
Total ingressos corrents:
Ingressos procedents subvenció
projectes:
Generalitat de Catalunya (aportació
ordinadors)
Ingrés Barcelona Solidaria (1es
Jornades)
Ingrés Barcelona Solidària

358.958
19.980
378.938
285.500

378.938
285.500
595.800

378.938
285.500
595.800

5.447

5.447
1.265.685

550.000

550.000

687.000

687.000

2.000.000

2.000.000
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(Formació Sarajevo)
Total ingressos subvencions:
Ingressos Jornades:
Material de difusió
Donacions privades

3.237.000
6.365
220.300

6.365
220.300
4.729.350

226.665
4.729.350

67.808

67.808

67.808

346

346

346

346

30.000
40.000
10.617
80.617

80.617

80.617

80.617

256.452

256.452

256.452

256.452

49.190
23.287
1.253
1.303
75.033

75.033

75.033

75.033

26.382
72.942
18.206
117.530

117.530

117.530

117.530

TOTAL INGRESSOS
DESPESES:
Partida 1

Despeses d'Administració:
Assessoria Jurídica
Comissions bancàries
Material d'oficina
Comunicacions (correus)
Fotocòpies
Impresos

Partida 2

Retenció interessos bancaris:

Partida 3

Creació i manteniment mitjans
difusió
Disseny logotip AsF
Disseny pàgina web
Manteniment web

Partida 4

Partida 5

Partida 6

Partida 7

Publicacions
Impremta
Impostos:
IAE (Anys 1999, 2000)
IAE 2001
Cambra de Comerç 2000
Cambra de Comerç 2001
Actes protocol·laris:
Viatges: reunions de treball
Transport
Reunió membres SPA/ICA

Despeses imputables a AsF dels
projectes:
Projecte 3: Formació Bòsnia

0
6.715
51.023
9.920
150
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Transport "Conductors Solidaris
Catalunya"
Traduccions programa
Canvi marcs Alemany. Efectiu
Viatge
Transport cooperant
Material difusió
Projecte 1: Aules informàtica
Guinea
Pagament taló a C.M. 5/2/01
Transport ordinadors fins al port
Pagament Ambaixada espanyola a
Guinea
I Jornades:
Despeses a càrrec d'AsF
Diferència assumida per AsF de
BCN-SOL
Cessió de crèdit:
Comissions bancàries
TOTAL DESPESES

203.500
112.470
689.030
115.302
13.949
1.134.251

1.134.251

1.134.251

1.134.251

356.263

356.263

356.263

356.263

593.300
7.447

593.300
7.447
600.747

600.747

600.747

35.696

35.696
2.724.743

35.696
2.724.743

150.000
127.600
78.663

35.696

LIQUIDACIÓ ANY 2001

Pagaments diferits a l'any 2002
Impremta
Material difusió (samarretes)
Manteniment Web
Viatge actes protocol·laris
Comunicacions(correus)

2.004.607

171007
265930
10617
29586
13828
490968

LIQUIDACIÓ SALDO COMPTES
BANCARIS

490.968

490.968

1.513.639
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Vocalies de projectes de cooperació internacional.

Sarajevo (Bòsnia Hercegovina)
Durant l’any 2001, es va posar en marxa el projecte de cooperació amb Bòsnia
Hercegovina; es va considerar la petició de suport en la formació que ens va
arribar des dels Arxius Nacionals de Bòsnia Hercegovina, i es va redactar el
projecte en el marc de l’acord de cooperació conjunta amb la ONG Pau Ara, que
és una organització amb molta experiència de cooperació en aquest país. El
projecte es va presentar a Barcelona Solidària, i els beneficiaris eren els
treballadors dels arxius de l’Arxiu Nacional de Bòsnia Hercegovina i els dels arxius
municipals d’aquesta República. La cooperació que s’oferia era dins del camp
formatiu del personal que te entre les seves funcions les tasques de tractament i
gestió dels fons documentals que varen sobreviure a la guerra. Aquest personal,
estava sense formar perquè els anteriors tècnics dels arxius, o bé varen
desplaçar-se o exiliar-se per la guerra, o bé no tenien la qualificació necessària
per garantir la conservació de la documentació.
El formador principal va ésser Arxivers sense fronteres, que també n’era el
responsable jurídic del projecte, que es va encarregar de tractar els temes
referents a la gestió d’arxius en la seva integritat, abrasant tots els cicles de vida
dels documents. En la part que fa referència a la gestió de les biblioteques
auxiliars, i la conservació i restauració de la documentació se’n encarregà la
organització Pau Ara. La organització Arxivers sense fronteres, hi desplaçà dos
cooperants i la organització Pau Ara n’hi desplaçà un cooperant.
San Salvador (El Salvador)
Durant l’any 2001 va arribar la organització Arxivers sense Fronteres, un petició
de cooperació amb diferents arxius municipals de El Salvador, que varen quedar
afectats per un terratrèmol força violent.
Els municipis que demanen cooperació són els de Sonsomate, La Libertad,
Armenia, Izalco, Nahuizalco, Ciudad Arce, Tacuba, Atiquizaya, Coatepeque i El
Congo.
Se’ls va demanar que ens identifiquessin les necessitats d’acord amb el
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qüestionari que se’ls va facilitar per part de la nostra organització, i un cop rebuda
la resposta, es va procedir a fer-ne el buidatge de les dades que ens aportaven
per poder valorar la magnitud de les necessitats dels forn documentals i dels
centres d’arxiu.
Tots tenen unes problemàtiques comunes, com la manca de formació del
personal, però hi ha petites diferències entre uns i altres: varia l’estat de
conservació, uns tenen fons desapareguts per la guerra, altres atacats pels
tèrmits, i tots han sofert les conseqüències dels terratrèmols.
Amb tot però, segons es constata de l’enquesta que ens han tramès, el principal
problema dels arxius d’aquests municipis, és el de la formació de las persones que
tenen cura de la documentació. No tenen mitjans per procedir a una conservació
suficient, ni tenen coneixements per una pràctica arxivística correcta.
Ara queda pendent la redacció del projecte de cooperació per poder donar
cobertura a les necessitats apuntades en aquests municipis.
Projecte de funcionament de dues aules d’informàtica a les ciutats de
Malabo i Bata (Guinea Equatorial)
L’objectiu d’aquest projecte consisteix en la posta en funcionament de dues aules
d’informàtica en les dues ciutats més poblades de la República de Guinea
Equatorial: Malabo, a l’Illa de Bioko, i Bata, a la regió continental. Aquest projecte
es realitza conjuntament amb la Asociación para el Desarrollo Comunitario
(ADeCo) atès, per una banda, que aquesta ong es farà càrrec de la gestió de
l’aula informàtica posant a disposició un local de propietat i, per altra, la legislació
en matèria d’organitzacions no governamentals del país objecte de l’acció facilita
dur a termes projectes si es compte amb una ong local. En aquest sentit, la
proposta de creació de les dues aules es realitza de forma conjunta entre Arxivers
sense Fronteres (AsF) i ADeCo. Cal esmentar que l’origen del projecte esdevé per
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.
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Tanmateix, es va pensar que la participació del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya era essencial no
només per l’experiència que els seus professionals i col·laboradors tenen en
matèria d’informàtica, sinó també en la realització de projectes de cooperació. Així,
la col·laboració d’aquesta Universitat consisteix en la dotació de dos professionals
que posaran en funcionament les dues aules d’informàtica. Posteriorment, la
participació del Departament d’Economia, Finances i Planificació ha consistit en
formalitzar jurídicament la donació de tot aquest material. Finalment, 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. Tanmateix, l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional, a la seva seu de Malabo va acceptar la
participació, per tal de facilitar els tràmits burocràtics propis d’aquest país. Cal
constatar, la facilitat que totes aquestes entitats han mostrat per tal que aquest
projecte es pugui dur a terme.
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 i tràmits i possibles imprevists.
Cal informar, també, que l’ong local, ADeCo ha informat que aquest projecte és
força esperat, no només pels ajuntaments que van participar en la primera
experiència informàtica, sinó també per part de la població, especialment els joves
en edat de treballar, atès que estan força interessats en aprendre i introduir-se en
el món de les noves tecnologies del qual tant senten parlar.
Un altre motiu que ens va decidir dur a terme aquest projecte ha estat el fet
d’assegurar una millor utilització dels recursos informàtics inicials, juntament amb
la nova dotació d’equipament (30 ordinadors) i facilitar una progressió racional i
ordenada de les diferents tasques formatives. Així, el projecte inclou un servei
formatiu en matèria d’informàtica, establint una programació que permet aprofitar
al màxim aquests recursos. En aquest sentit, es disposa d’una planificació que ens
permet assolir, entre altres coses, els objectius següents:
¾ Determinar les activitats formatives que es poden realitzar.
¾ Fixar el temps per a l’execució de cada activitat.
¾ Establir un ordre o seqüència tant de les activitats com dels nivells
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formatius.
¾ Assignar els recursos humans i econòmics necessaris.
¾ Facilitar als diferents arxius municipals el tractament informàtic en la
descripció de la documentació, sobretot amb allò relacionat amb
l’elaboració d’inventaris.
El projecte també inclou una programació exhaustiva que servirà per posar en
funcionament les aules d’informàtica, a més de servir com a document base per a
futures programacions. També, permet treballar amb un esquema concret i detallat
de la feina que propiciarà, en el moment de l’avaluació dels resultats, introduir les
rectificacions o les correccions adients, les quals serviran, al mateix temps, per
consolidar a poc a poc aquesta nova activitat que s’ofereix a l’usuari. Quant a la
planificació i programació educatives es treballa a dos nivells: formadors i usuaris,
realitzant les accions següents en cadascun d’ells:
Curs de formació de formadors: Aquests tipus de cursos permeten posar a
l’abast dels docents nous mètodes d’ensenyament, adquirir nous
coneixements i oferir instruments per a una millora gestió de l’acció
educativa. A l’iniciar-se per primer cop un servei formatiu en matèria
informàtica i abans de començar l’oferta de cursos dirigits als usuaris, es
realitza un curs de formació de formadors. Aquest curs servirà per a que els
docents exposin el seu nivell de coneixements i prenguin un primer contacte
amb les característiques tècniques de l’equipament informàtic, a més dels
coneixements docents. Per últim, cal destacar que la incorporació d’aquests
cursos de formació per a formadors, de caràcter anual, serviran també, per
atendre les peticions del personal docent i les de l’alumnat.
Cursos dirigits a usuaris: En relació amb els usuaris es proposa, com a
programació inicial, incidir en els cursos de sistemes operatius com, per
exemple, MS-DOS i el sistema operatiu Windows, tal i com es va dur a
terme en la primera experiència amb els cinc ajuntaments. Paral·lelament
es podran oferir cursos sobre els programes d’ús estàndard com, per
exemple, Word, Excel, i Access. Aquests tres programes s’impartiran en
tres nivells (bàsic, mitjà i superior), al mateix temps que es potenciaran els
nivells inicials amb l’oferta de més cursos. També, i tenint en compte que es
disposa d’altres aplicatius, es poden oferir cursos més especialitzats com
ara Power Point i File Maker.
Per últim, cal informar que l’estudi de viabilitat econòmica i l’experiència inicial de
la primera aula d’informàtica ha demostrat que l’autofinançament està assegurat i,
per altra banda, la dotació de llocs de treball, sobretot, pels joves. L’ong ADeCO
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podrà, també, impartir cursos de formació als diferents treballadors dels
ajuntaments, els quals ja van iniciar un primer nivell formatiu en el marc del
projecte realitzat per l’Ajuntament de Barcelona i la nostra ong pel tractament
informàtic de dades de la documentació dels respectius arxius dels ajuntaments
beneficiaris de l’antic projecte de cooperació.

Projecte “Barcelona Coopera” (Ciutat de Barcelona)
El mes de març es presentà, juntament amb la Fundació CIREM, el Projecte
Barcelona Coopera, en la convocatòria de Barcelona Solidària, de l’Ajuntament de
Barcelona. El projecte consisteix en l’elaboració d’un portal web per a les ong's de
Barcelona, on hi puguin trobar informació tant sobre convocatòries com sobre
projectes d’altres ong's. Es tracta de crear un espai útil, d’intercanvi i diàleg entre
les diferents ong's de la ciutat. Està previst dur-lo a terme en dues fases i durant
l’any 2001 se n’aprovà la primera, en la qual AsF s’ocupa de la recerca i
sistematització d’informació, així com de l’elaboració de qüestionaris.

Projecte de Microfilmació i Digitalització del fons documental del Bisbe Pere
Casaldàliga (Brasil)
Durant l’any 2001 s’aprovà la presentació del projecte de microfilmació i
digitalització del fons del bisbe Pere Casaldàliga, del qual es realitzà un
avantprojecte per a ser presentat a diferents entitats i un projecte que fou
desestimat en la convocatòria de la Fundació la Caixa. Està en procés de revisió
per part de la vocalia de projectes, per tal d’aconseguir el finançament necessari i
realitzar-lo durant l’any 2002 amb caràcter d’urgència. Igualment, al llarg de l’any
2001, s’han establert diferents contactes amb entitats del Brasil, com ara la
Universitat de Campinas i el Fòrum Nacional de Dirigentes de Archivos Nacionais,
que recolzen el projecte i en són col·laboradors.

Niamey (Níger)
Quant als contactes amb el Departament de Niamey, al llarg d’aquest any s’ha
decidit desestimar momentàniament la possibilitat d’atendre la petició de la
persona interessada de realitzar una estada formativa a Barcelona, donada la
poca informació que al respecte ens facilita; és per això que, havent estudiat
l’informe sobre els arxius de Niamey realitzat l’any 1999, s’ha proposat estendre la
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possible formació a altres professionals del departament i realitzar primer un
qüestionari sobre l’estat i el nivell formatiu dels treballadors dels diferents arxius
del Departament de Niamey, de manera que es pugui realitzar un projecte amb
una projecció més àmplia i més beneficiós per a tots.

Vocalia de Formació
Durant l’any 2001 la Vocalia de Formació ha iniciat les seves activitats amb la
programació d’un curs i amb l’organització de les I Jornades d’AsF.
¾ Els curs Instruments per al disseny i avaluació de projectes es va adreçar
bàsicament als socis, entenent que era un curs de capacitació del voluntariat
d’AsF per a poder elaborar i gestionar projectes. Es va dur a terme a la seu de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona els dies 28 de maig a 1 de juny, amb
una durada total de 15 hores. Entès com a “formació a mida” fou contractat a la
Fundació Pere Tarrés i impartit pel professor i tècnic en voluntariat Javier Ruiz.
L’objectiu era sistematitzar les fases de l’elaboració d’un projecte de
cooperació per al desenvolupament, tot partint de les necessitats detectades.
Això és, l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes. Vam comptar amb la
participació de 10 persones, xifra gens menyspreable si pensem que aquests
cursos s’adrecen a grups reduïts.
¾ Les I Jornades d’Asf La Protecció del Patrimoni Documental en l’Àmbit de
la Cooperació Internacional es van celebrar al Museu Marítim de Barcelona
els dies 26 i 27 d’octubre. Amb caràcter bianual, aquestes Jornades neixen
amb vocació d’esdevenir un lloc de trobada dels professionals dels arxius
sensibilitzats amb el món de la cooperació i també un espai de difusió dels
projectes duts a terme per la nostra ong. Essent les primeres, els continguts
van ser amplis i genèrics, i per això vam comptar amb l’assistència de
persones rellevants en el món de la cooperació i dels arxius. Així, el Sr. Antonio
González Quintana, coordinador dels arxius del Ministeri de Defensa, ens va
parlar dels arxius de la Seguretat de l’Estat en els desapareguts règims
repressius. La Sra. Mercè Vilanova, directora de la revista Historia,
Antropología y Fuentes Orales, va tractar la importància de les fonts orals en la
recuperació de la memòria històrica. La Sra. Montserrat Canela, arxivera de
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR), va parlar de
la funció arxivística d’aquest important organisme. Per últim, després de la
intervenció dels nostres socis per exposar els projectes en què havien
participat (Malabo i Sarajevo), vam comptar amb la presència del Sr. Arcadi
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Oliveres, vicepresident de Justícia i Pau, qui va pronunciar la conferència de
cloenda tot analitzant els problemes que comporta el model de globalització
actual. Com a complement de les Jornades, una exposició aplegava fotografies
i materials procedents dels diferents projectes realitzats per AsF. Un total de
106 inscrits ens demostra l’interès que van suscitar aquestes Jornades i ens
referma en la continuïtat del nostres objectius.

Vocalia de publicacions
La vocalia ha continuat la coordinació del Butlletí AsF, butlletí informatiu
d’Arxivers sense Fronteres. Així, s’ha coordinat el butlletí núm. 3. Al mateix temps,
s’han fet les gestions per a l’homologació del butlletí: inclusió del núm. de Dipòsit
legal i obtenció dels corresponents números d’ISSN (per a la publicació en suport
paper i per a la publicació on-line).
Conjuntament amb d’altres membres de la Junta d’AsF s’ha treballat en
l’organització de les I Jornades d’AsF “La protecció del Patrimoni Documental en
l’àmbit de la Cooperació Internacional”, celebrades a Barcelona els dies 26 i 27
d’octubre de 2001. I també en els aspectes de difusió, abans i després de
l’esdeveniment, dissenyant el tríptic de les Jornades i elaborant bases de dades
per a mailings (de mitjans de comunicació i d’institucions).
Quant a la pàgina WEB d’AsF, s’ha reorganitzat l’esquema de continguts i s’han
elaborat i recollit bona part dels documents que hi figuraran. S’ha obtingut
l’hostatjament gratuït de la pàgina WEB a Torre Jussana, un servei de
l’Ajuntament de Barcelona per a les associacions de la ciutat i s’ha comprat un
domini WEB: www.arxivers.org
Vocalia de cooperants
En la sessió de la Junta Directiva d’AsF corresponent al 17 de setembre de 2001,
es va presentar, discutir i aprovar l’Estatut del Cooperant. Aquest document ha de
servir a AsF per treballar amb aquelles persones que decideixen invertir part del
seu temps en la col·laboració amb l’ong en els seus projectes en el país de
destinació. L’Estatut del Cooperant és de vital importància per al desenvolupament
de la tasca que pretén realitzar la nostra associació, perquè planteja tota una sèrie
de qüestions que són bàsiques per a la seva organització pràctica. Com a
aspectes més destacats del document, cal assenyalar la definició de “cooperant” i
l’assumpció per part dels cooperants d’AsF dels compromisos i objectius que
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constitueixen la raó de ser de l’ong. L’Estatut del Cooperant també destaca la
constant informació i comunicació que cal que hi hagi, en tot moment, entre el
cooperant i la Junta Directiva, per tal que els projectes en què es treballi puguin
arribar a bon port.
També s’ha dut a terme en les mateixes dates l’elaboració d’un altre important
document de treball, aprovat en el mateixa sessió. Aquest document és el
Qüestionari dels Cooperants, que servirà per construir una base de dades amb el
perfil de cooperant més adequat per a cada projecte. No cal dir que aquestes
dades són confidencials, només estaran a l’abast de la Junta Directiva i només
seran utilitzades per a aquesta finalitat.

Junta Directiva d’AsF
Barcelona, 2001

