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MEMÒRIA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS SENSE FRONTERES,
DE L’ANY 2002

La memòria de l’associació Arxivers Sense Fronteres de l’any 2002 és el
resultat de les activitats i accions que s’han dut a terme a l’àmbit dels arxius i
de la gestió dels documents en el marc de la solidaritat i la cooperació
internacional. En el decurs d’aquest any les activitats que s’han dut a terme han
estat fonamentalment la continuïtat dels projectes de cooperació que s’havien
iniciat l’any anterior, a més de la realització o posta en marxa de nous projectes
de col·laboració.
Relacions externes i internacionals
S’han continuat les relacions i activitats que es duien amb les institucions i
entitats d’arreu, i així mateix s’han consolidat els contactes internacionals.
Arxivers Solidaris
En el decurs de l’any 2002 s’ha continuat treballant en el projecte Arxivers
Solidaris com a grup de treball vinculat a la Secció d’associacions professionals
del Consell Internacional d’Arxius ICA/SPA. S’han fet dues reunions, una a
Londres el mes de maig i l’altra a Marsella el mes de novembre, aquesta
darrera coincidint en el marc de la CITRA. L’objectiu de les reunions ha estat
elaborar i aprovar els objectius bàsics del grup de treball i alhora la decisió de
realitzar un informe de recull i valoració dels projectes de cooperació i
solidaritat que a l’àmbit de l’arxivística s’estan fent arreu del món. En aquest
sentit es va redactar un qüestionari per a tramete’l a totes les llistes de
distribució que hi ha en el nostre àmbit professional.

Administració general
Des de mitjans de l’any 2002 i com ja es va informar a la darrera memòria, AsF
va poder disposar d’un nou local més adaptat amb les nostres possibilitats.
Aquesta seu és compartida amb l’ong Sodepau, força coneguda a la nostra
societat, i disposem d’un petit espai per ubicar l’oficina així com l’ús dels espais
comuns mitjançant el pagament de la part proporcional de les despeses. No
cal dir que el fet de disposar d’un espai molt més adequat ha permés dur a
terme una feina molt més coordinada i millorar el servei d’atenció als socis i
voluntaris relacionats amb la nostra ong.
Pel que fa al moviment de socis cal informar que entre el canvi de local i la
preparació de les II Jornades Internacionals així com el tancament d’alguns
projectes de cooperació no ha permés disposar de temps per dur a terme
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campanyes de sensibilització, per tal d’aconseguir més adhesions a la nostra
ong, tot i la voluntat de moltes persones que han manifestat varies vegades dur
a terme la seva inscripció. Esperem que en el decurs del proper any es pugui
desnevolupar una campanya de cerca de socis que ens permeti augmentar el
nombre d’associats. En aquest sentit, es fa un breu resum estadístic del
nombre de socis:
Any
1998
1999
2000
2001
2002
TOTALS

Socis Individuals Socis Institucionals
9
11
20
2
15
4
9
1
64
7

Un tercer aspecte a destacar és la donació de tres ordinadors que el Parlament
de Catalunya, per renovació de maquinària, va oferir, en convocatòria pública,
la cessió d’aquests béns mobles a les ong. Tanmateix, es disposa de connexió
a Internet, gràcies a la col·laboració de Sodepau. Pel que fa a l’equipament
d’oficina, cal destacar que es disposa d’un lloc de treball, per tal que els grups
que es puguin formar en el futur disposin d’un lloc adequat i còmode per dur a
terme les seves tasques.
Per últim, tant l’arxiu com la biblioteca d’AsF és consultat periòdicament per
persones interessades en la preservació del patrimoni documental. Tanmateix,
alguna entitats formades per professionals en arxius o d’àmbits propers envien
periòdicament algunes publicacions o documents informatius que ajuden a
millorar el fons bibliogràfic d’AsF. Altres persones, alguns membres o
interessats han pogut utilitzar la petita biblioteca per dur a terme petits treballs
d’investigació.
Tresoreria
Pel que fa a la Tresoreria, s’ha procedit a comptabilitzar els ingressos i
despeses que han resultat com a conseqüència de les activitats dutes a terme
en el decurs de l’any 2002. A trets generals, es pot dir que el balanç ha estat
positiu. De forma més detallada la liquidació a trenta ú de desembre és la
següent:
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Vocalies de projectes de cooperació internacional.

II Fase Aules d’informàtica a la República de Guinea Equatorial
Finalitzada la primera fase del projecte durant l’any 2001, es decidí dur a terme,
amb el romanent econòmic del projecte, una segona fase per tal d’ampliar i
millorar els serveis que les aules ja implantades podien oferir.
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D’aquesta manera el mes de febrer es procedí a presentar el projecte a les
entitats col·laboradores: Centre de Cooperació i Desenvolupament de la
Universitat Politècnica de Barcelona i Generalitat de Catalunya per tal de
poder-lo dur a terme durant el mes de juliol.
Sense suposar una ampliació del pressupost ja concedit i per tal de poder
disposar del romanent de 249000 pts que restaren de la primera fase, en
aquesta nova fase es procedí a la connexió en xarxa dels ordinadors de les
aules muntades a les ciutats de Malabo i Bata així com l’adquisició de nou
material per a substituir el material obsolet existent.
Dos cooperants del Centres de Cooperació i Desenvolupament de la
Universitat Politècnica es desplaçaren durant el mes de juliol a la República de
Guinea Equatorial per tal de traslladar i instal·lar el nou material i dur a terme la
formació més específica del personal encarregat de les aules.
Barcelona Coopera
Es realitzà, juntament amb la Fundació Cirem la primera fase del projecte, que
per part d’AsF consistí en l’elaboració, tramesa i valoració de qüestionaris a
ongs de la ciutat de Barcelona, així com l’elaboració de materials d’informació
sobre el projecte i seguiment de la realització de les enquestes.
Donat l’abast del projecte i la importància que els resultats i valoració del
mateix suposaven AsF va decidir comptar amb ajut extern per tal de fer la tasca
designada de la millor manera possible.
Es contactà amb més de 300 entitats no governamentals de la ciutat de
Barcelona, tant per telèfon com per correu ordinari i electrònic, remetent el
qüestionari, prèviament elaborat i consensuat per les altres entitats que
col·laboraven en el projecte, i responent a les sol·licituds d’informació que les
diferents organitzacions demanaven.
La primera fase del projecte es tancà el mes de setembre; d’altra banda el mes
de març es procedí a presentar la segona fase al programa Barcelona Solidària
de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Cirem, Campus for Peace i
Pangea, que va ser aprovada concedint un 50% del total del pressupost
sol·licitat.
Quanta a la segona fase,i donat que les accions a dur a terme per part d’AsF
eren fonamentalment administratives, es va acordar que el projecte fos clos per
altres entitats interessades.
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Microfilmació i digitalització del fons del Bisbe Pere Casaldàliga
Tot i que el projecte fou presentat a la Fundació la Caixa i desestimat, durant el
mes de març es presentà també a la convocatória de la Generalitat de
Catalunya, els quals ens informaren el mes de setembre que no entrava dins
les prioritats del programa.
Tot i així, i donada la urgència i importància del projecte, desde la pròpia
Prelatura i amb el recolzament dels pares agustins de Sao Paulo, així com de
la congregació del Monestir de l’Escorial, i amb el suport d’algunes petites
entitats i particulars voluntaris, durant el mes de juny es decidí iniciar la
digitalització dels fons, tasca que es controlà des d’AsF per tal que el
procediment fos el més correcte possible, donada la precarietat inicial dels
recursos disponibles.
Especialment amb el recolzament econòmic dels pares Agustins de Sao Paulo
s’anà adquirint material de millor qualitat que permetia realitzar les
digitalitzacions amb més rapidesa. D’aquesta manera es digitalitzaren, entre
juny i octubre de 2002, uns 25 mil documents.
Està pendent encara la presentació del projecte a noves convocatòries durant
l’any 2003 per tal d’aconseguir el finançament per a la microfilmació i realització
de diverses còpies de la totalitat del fons.

Sarajevo (Bòsnia Hercegovina)
S’ha estat treballant també en el nou projecte de col·laboració amb Bosnia.
Tres representants d’AsF es varen desplaçar a Sarajevo el passat mes
d’octubre a fi de parlar amb diverses institucions del pais: l’Ambaixada
Democrática Local, la Universitat de Tuzla, l’Arxiu de Bosnia-Hercegovina i
l’Arxiu Municipal de Sarajevo, i coordinar tant la programació del curs i el
material que se’ls facilitarà com el finançament.
També ASF ha coordinat la donació d’una microfilmadora per part de l’Arxiu
Nacional d’Andorra a l’Arxiu Municipal de Sarajevo, la qual està en l’actualitat
en funcionament. Gracies a la col·laboració de Conductors Solidaris el mes de
juny la màquina va ser enviada a Sarajevo.

San Salvador (El Salvador)
Enguany també s’ha estat treballant en el projecte de cooperació amb El
Salvador. Així s’ha mantingut un intens intercanvi d’e-mails i trucades de telèfon
amb la directora de l’Arxiu General de la Nació, sra. Eugenia López. En el
decurs de l’any s’han concretat les necessitats de formació i material bàsic per
facilitar als arxivers els coneixements més elementals i pràctics per al
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tractament de la documentació malmesa pel terratrèmol i les tècniques de
preservació dels documents apropiades a un clima tropical. Finalment s’ha
concretat que, atesa la bona acollida del projecte per part dels arxivers que
treballen en les diverses institucions públiques de El Salvador, es programaran
dos cursos acompanyats de les pràctiques oportunes, un el 2003 i l’altra el
2004.

Vocalia de Formació
Durant l’any 2002 la Vocalia de Formació ha continuat amb la línia iniciada l’any
anterior:
•

Capacitació del voluntariat i, en concret, formació dels membres de la
Junta per tal d’actualitzar els coneixements necessaris per a dur a terme
les tasques encomanades. Així, diferents vocals han assistit als cursos
següents, tots ells impartits pel Centre d’Estudis de l’Esplai / Suport
Associatiu, entitat especialitzada en la gestió associativa:
•
•
•

•

Introducció a la gestió comptable per a associacions.
Comptabilitat avançada per a associacions.
Dissenyar la pàgina web de l’associació.

Preparació de les II Jornades d’Arxivers sense Fronteres “Arxius i Drets
Democràtics”, dutes a terme el febrer de 2003. Al llarg de tot l’any s’han
realitzat les gestions necessàries per a la seva organització:
infrastructures, contactes amb els ponents, traductors, materials
necessaris, etc.

Finalment, i en col·laboració amb la Vocalia de Publicacions, s’ha presentat un
plafó informatiu en la VIII Mostra d’Associacions Mercè 2002. A més d’una
presentació de l’ong, s’hi han exposat els objectius i les línies bàsiques
d’actuació junt amb diverses fotografies realitzades durant els projectes de
cooperació duts a terme.
Igualment de manera conjunta amb aquesta vocalia s’ha assistit al I Congrés
de les Associacions de Barcelona per tal de participar activament en el món
associatiu de la ciutat.

Vocalia de publicacions
Enguany s’ha continuat amb la coordinació del Butlletí d’ASF. Com és habitual
s’ha editat dos números, el del primer semestre amb el número 5 i el del segon
que du el número 6, i en dues llengües, en català i en castellà. Així mateix es
poden consultar aquestes publicacions en suport electrònic a partir del web.
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Altres activitats
El passat mes de març es va organitzar la conferència: Els arxius en el desert,
en col·laboració amb l’Arxiu Històric de la Ciutat (Ajuntament de Barcelona) i la
Fondation Boucle du Niger (Burkina Faso). La conferència va ser a càrrec del
sr. Ismael Diadié Haïdara, historiador i especialista en les relacions entre ALAndalus i l’Àfrica subsahariana, i es va centrar en una presentació dels arxius i
les biblioteques de la ciutat deTombuctú (Malí).
Arxivers sense Fronteres va participar el passat mes de setembre en la Mostra
d’Associacions de Barcelona, lloc de trobada de les associacions i del
voluntariat que treballen a Barcelona.

