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MEMÒRIA DE L’ANY 2005
Presentació
La memòria de l’any 2005 és caracteritza perquè reflecteix les activitats d’un
any de renovació de la Junta Directiva Internacional d’Arxivers sense Fronteres,
(AsF). Per tant, les activitats que conformen les activitats d’enguany
s’incardinen en una o altra junta directiva, encara que les línies d’actuació
seguides per ambdues juntes s’han caracteritzat per una continuïtat en les
accions i els projectes de cooperació.
Arxivers sense Fronteres és una ONG oberta a tothom i amb la voluntat de
cooperar amb aquelles societats on la precarietat de la situació política,
econòmica i social en la que estan immerses, fa necessari algun tipus de
col·laboració. El nostre àmbit professional, la gestió dels arxius i la preservació
del patrimoni documental, pot aportar moltes i diverses actuacions a l’entorn de
l’organització administrativa i a l’accés a la informació de les institucions; així
mateix pot ajudar a la recollida de testimonis orals de persones que han viscut
uns fets i unes accions com a conseqüència de les actuacions polítiques dels
seus responsables. De la mateixa manera AsF s’ocupa, de l’organització dels
arxius administratius i els històrics, de la preservació i la conservació del
patrimoni documental d’aquelles societats que la pròpia inestabilitat política
podria posar en perill de desaparició el seu patrimoni documental. Aquestes i
d’altres accions tenen sempre la mateixa finalitat: aportar la metodologia de
treball en arxivística a aquelles comunitats on sigui necessari per tal de
preservar el patrimoni documental de les diverses cultures d‘arreu del món amb
la voluntat de conformar-ne la memòria històrica de la humanitat.
Eleccions Junta Directiva d’AsF
Segons els articles 14, 15 i 16 dels Estatuts Internacionals que fa referència a
l’elecció i composició de la Junta Directiva Internacional (JDI) es va procedir a
la presentació de les candidatures per a la nova Junta Directiva Internacional
durant el mes d’abril de 2005. El dia 26 de maig de 2005 es va celebrar a la
sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’elecció de la nova
JDI.
La composició de l’actual JDI és la següent:
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Sra. Mariona Corominas, Presidenta
Sr. Alfred Garcia, Vicepresident
Sr. Jaume Sardà, Secretari general
Sr. Nicolau Guanyabens, Tresorer
Sra. Fina Solà, Sotssecretaria general
Sra. Laura Ureña, vocal
Sr. Gustau Castanyer, vocal
Sra. Nuria Canyellas, vocal
Sr. Marià Hispano, vocal
Sra. M. Assumpció Colomer, vocal
Sra. Anna Lorente, vocal

Relacions institucionals
En el decurs de l’any s’han establert relacions amb diverses institucions i
entitats, entre elles s’han tingut diverses reunions amb la Subdirecció General
d’Arxius de la Generalitat de Catalunya per tal de valorar les possibilitats de
col·laborar en projectes de cooperació en l’àmbit dels arxius i el patrimoni
documental. Atesa la voluntat política d’impulsar projectes de cooperació per
part de l’òrgan responsable dels arxius a Catalunya i la bona sintonia i
coincidència en la visió global de les accions dirigides a col·laborar en projectes
de cooperació es va signar un conveni de col·laboració entre ambdues parts.
Els projectes que es va decidir impulsar conjuntament són el Projecte del Con
Sud o de les dictadures militars de Llatinoamèrica i el Projecte d’organització de
la documentació de la Comuna Urbana de Fès, entre d’altres.
Així mateix, s’han realitzat diverses reunions de presentació d’AsF amb la
Secretaria de Cooperació Exterior i l’Agència Catalana de Cooperació Exterior de
la Generalitat de Catalunya. La bona receptivitat d’aquestes institucions envers
els projectes de cooperació que es varen presentar per part d’AsF permet
visualitzar una possible col·laboració en el desenvolupament de projectes de
cooperació d’ambdues entitats en el marc del patrimoni documental.
Igualment hem mantingut diverses reunions amb l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió Documental (ESAGED) de la Fundació de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la idea de cercar la col·laboració entre les dues entitats en el
marc del projecte de la Comuna Urbana de Fès (Marroc) de forma que un dels
camps de treball previst per enguany fora conformat per estudiants de
l’esmentada escola. Amb aquesta finalitat els estudiants podrien realitzar
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pràctiques en arxivística en un municipi i alhora els permetria gaudir de
l’hospitalitat i el caliu del poble marroquí.
A finals d’any hem tingut el plaer de rebre a la seu d’AsF a Barcelona a l’alcalde
d’Otavalo (Equador), acompanyat pels responsables polítics de cooperació i
solidaritat de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta recepció ha estat fruit de la
visita que va realitzar un cooperant d’AsF al municipi d’Otavalo, després dels
projectes que es varen realitzar a Quito a l’estiu d’aquest any. L’objectiu ha
estat cercar les possibles vies de col·laboració per a organitzar la documentació
històrica produïda per aquell municipi del con andí.
Administració general: secretaria i sotsecretaria
Al llarg de l’any 2005 s’han iniciat les tasques organitzatives per part de la
secretaria general, treballant en la implantació de circuits documentals definits
per a agilitar i millorar la gestió administrativa dels membres de la JDI. La
manca de suport administratiu en les tasques dels membres de la JDI fa que en
molts casos sigui molt feixuga l’obtenció de resultats adients.
Amb l’anterior junta i amb l’actual, s’ha anat incrementant la incorporació de
nous socis/sòcies, bàsicament degut al creixement de les seccions d’AsF o de
les que estan en procés de constitució.
A l’últim trimestre de l’any va sorgir un problema amb la gestió informàtica de
l’ordinador de la seu, per la qual cosa es van iniciar les gestions per l’adquisició
d’un ordinador portàtil per realitzar la gestió administrativa.
En resum, aquest increment es pot visualitzar a la taula següent:
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Socis
individuals
9
11
19
11
9
71
103

Socis institucionals

Baixes

3
4
1
1
1

1
2
-
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2005
Totals

83
316

1
11

1
-4

323

Altes de socis: 84
Baixes de socis: 1
Seccions
Durant l’any 2005 es va aprovar la constitució d’AsF secció França, la qual cosa
ha significat el creixement internacional d’Arxivers sense Fronteres amb dues
seccions, Argentina (creada el 2004) i França.
S’ha anat portant a terme una gran quantitat de contactes amb diferents països
de Llatinoamèrica interessats en crear seccions d’AsF. Les relacions d’AsF
Internacional amb les futures seccions han estat múltiples a Bolívia, Perú i
Equador. També han mostrat interès Brasil, Mèxic, Colòmbia i Uruguai encara
que alguns d’aquests països no tenen el nombre de membres necessari per a
constituir-se en secció, tal i com marca l’art. 27 dels Estatuts Internacionals, per
la qual cosa se’ls constitueix com a grups de treball.
D’acord amb la previsible creació de més seccions, des de la JDI s’ha vist la
necessitat d’incorporar la col·laboració d’un especialista en Dret Internacional
per tal d’assessorar-nos en el procediments i les accions jurídiques de
constitució de seccions. Aquest assessorament en matèria de legislació
internacional ha estat realitzat pel Dr. Font, professor en dret internacional de
la Universitat Pompeu Fabra, i ha suposat una millora en la gestió, alhora que
es va elaborar un model d’estatuts per a les seccions. Periòdicament s’informa a
les seccions constituïdes i a les futures seccions de les novetats, acords de
junta, publicació del butlletí, etc. i també se’ls demana si volen publicar alguna
activitat que hagin portat a terme i que considerin important en el món de la
cooperació i contribució a la salvaguarda del patrimoni documental. AsF
Internacional fa difusió de les activitats que porten a terme des de les diferents
seccions constituïdes i en constitució. Periòdicament des d’AsF Internacional
s’ha anat actualitzant les dades de les seccions i així mateix dels grups de
treball.
A l’assemblea anual de socis que es va celebrar a Madrid el proppassat dia 25
de febrer es va aprovar la creació d’un grup de treball d’AsF d’arxivers de la
Comunitat Autònoma de Madrid.
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TRESORERIA
L’exercici 2005 s’ha liquidat sense dèficit. En la part d’ingressos s’ha comptat
amb 5.665 € procedents de les quotes dels socis i de donatius puntuals, 2.000
€ de les inscripcions de les Jornades d’AsF celebrades el febrer a la ciutat de
Madrid i 49.000 € en concepte de subvencions concedides per diferents
administracions per a projectes concrets encapçalats per la nostra organització.
En conjunt s’ha ingressat un total de 56.665 €.
En concret, s’han rebut 2.000 € per a la realització del projecte de l’Equador per
finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), 9.000 €
pel projecte de formació a Bòsnia sufragat econòmicament per l’Agència
Catalana de Cooperació i Desenvolupament, 18.000 € per a la realització de
diferents projectes finançats per la Subdirecció General d’Arxius del
Departament de Cultura (Arxiu de la Comuna Urbana de Fès, Projecte de
recuperació de la documentació de las dictadures militars del Con Sud, …) i
18.000 € per la primera fase dels projecte de Fès que ha costejat Barcelona
Solidaria de l’Ajuntament de Barcelona).
En el capítol de despeses, s’han finançat tots els projectes de cooperació
d’acord amb els pressupostos previstos, resultant al final de l’exercici un balanç
econòmic equilibrat, a excepció del projecte de Fès, els diners sobrants del qual
es destinaran a les despeses de la segona fase que es durà a terme l’any 2006.
D’altra banda les despeses motivades per l’organització de les III Jornades no
van sobrepassar l’import previst, per tant no hi va haver dèficit. Les despeses
bàsiques de funcionament de l’ONG (lloguer del local, secretaria, assessoria,
butlletí, etc.) no han superat els 6.000 €.
PROJECTES DE COOPERACIÓ
Al llarg de l’any 2005 la Divisió de Cooperació ha renovat alguns membres
degut al canvi de la nova Junta Directiva Internacional. Tot i així, en aquest
procés de canvi s’ha intentat, el màxim possible, que els projectes iniciats i
aprovats seguissin el seu desenvolupament. La Divisió de Cooperació s’ha
reorganitzat en aquesta nova junta amb quatre vocals que estan treballant tant
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en projectes començats en l’anterior JDI com en els nous projectes de
cooperació que han sorgits en aquest mandat.
Hem de dir, des d’aquí, que després d’un llarg període de construcció de
fonaments i bases per al bon funcionament de la nostra organització, hores
d’ara AsF comença a ser un referent internacional com a organització dedicada
a l’actuació en el món dels arxius, fet que afecta directament a la Divisió de
Cooperació, en tant que cada vegada més sovint arriben a la nostra seu
diferents propostes de projectes i actuacions d’arreu del món. Entrem, doncs,
en una etapa de consolidació i de gran embranzida que ens durà, de ben segur,
a esdevenir com a referents per a molts professionals i que ens obligarà, cada
cop més, a comptar amb el suport dels nostres socis i col·laboradors com a
cooperants directes dels projectes.
Projecte Digitalització i Microfilmació de Pere Casaldàliga, Sao Felix
(Brasil)
Tal i com estava previst, durant el segon semestre de l’any es finalitzà el procés
de digitalització del fons del Bisbe Pere Casaldàliga, donant pas al procés de
revisió i microfilmació, amb el qual finalitzava la participació d’AsF i quedava
conclòs el projecte. El resultat final foren dos exemplars de l’arxiu en microfilm i
sis en suport electrònic mitjançant el traspàs dels documents digitalitzats en
DVD’s.
No obstant faltava encara per definir la política de donacions de les còpies dels
exemplars de les reproduccions de l’arxiu, així com les condicions d'accés als
documents. Per aquest motiu, el mes de desembre es desplaçà un membre
d'AsF per tal de mantenir una sèrie de reunions amb Pere Casaldàliga i el seu
equip i concretar alguns temes pendents. Arrel d'aquesta visita es copsà,
igualment, l’interès en dur a terme noves fases del projecte incloent-hi el fons
fotogràfic i audiovisual de l'arxiu. En aquest aspecte es preveu mantenir el
contacte i iniciar el procés per tal de desenvolupar un nou projecte.
Pel que fa a les justificacions econòmiques i tècniques amb l’entitat que ha
finançat el projecte, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya es donà el
projecte per conclòs amb la presentació dels informes corresponents.
Projecte d’organització de l’arxiu de la Comuna Urbana de Fès
(Marroc)

6

Arxivers sense Fronteres
Passatge del Crèdit, núm. 7, pl.
08002 – Barcelona
Telf. 34.93.301.20.34
e-mail: arxiverssf@yahoo.es
http://www.arxivers.org
NIF. G-61898755
Registre número: 21.076

Seguint el calendari marcat en el projecte presentat, el qual fou finançat per la
Direcció de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i la
Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, durant el passat mes de juny es dugueren a terme dos camps de
treball amb cooperants per a col·laborar -amb els tècnics municipals de la
Comuna Urbana de Fès- en l’organització de la documentació municipal.
El primer equip va estar format per arxivers professionals dels ajuntaments de
Cerdanyola, Granollers, Torredembarra, Parets del Vallès i Barcelona, durant el
primers 15 dies de juny. Amb aquesta estada es varen establir les pautes
bàsiques de treball i es va facilitar l’assessorament tècnic en el decurs
d’aquestes setmanes. Així mateix es varen conformar els diferents equips de
treball per al tractament bàsic de la documentació i la iniciació de les tasques
de neteja, identificació i classificació de la documentació de la secció
d’’Urbanisme.
Durant la segona quinzena de juny es desplaçà un equip d’estudiants de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED), que realitzaren
tasques bàsiques de neteja, elaboració d’inventaris, arxivament i identificació de
les sèries documentals.
Al llarg de l’any, i com a resultat dels treballs realitzats durant el mes de juny,
s’han realitzat visites de seguiment de la coordinadora del projecte per tal de
supervisar les tasques realitzades en els mesos posteriors als camps de treball, i
dur a terme un treball d’assessorament més directe, tant en el referent al
tractament de la documentació com en les qüestions d’equipament, mobiliari i
adequació dels dipòsits. Malauradament, degut a les condicions dels dipòsits,
l’Arxiu ha patit una sèrie d’inundacions repetides al llarg de l’hivern, fet que ha
alentit el procés de tractament i ha obligat a modificar els objectius en relació a
la ubicació dels dipòsits definitius.
Seminari de formació als arxivers dels arxius de Bòsnia i Hercegovina
L'acció formativa dirigida als arxivers de Bòsnia-Herzegovina fou finançat per
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya i es va dur a terme a les ciutats de Sarajevo i Banja Luka els dies 6 al
10 de juny de 2005 i els dies 13 al 17 de juny de 2005, respectivament.
El projecte va consistir en impartir un curs que tenia per objectiu donar els
fonaments bàsics en arxivística tant als treballadors dels arxius com pels
estudiants universitaris perquè en un futur puguin assumir tasques de gestió
documental i conservació i custòdia dels fons documentals, així mateix, un curs
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monogràfic en descripció arxivística als arxivers de la ciutat de Sarajevo, ja que
en l’edició del 2001 AsF ja el havia donat el curs bàsic.
Es desplaçaren dos cooperants d’AsF, els quals s’encarregaren de dur a terme
les accions formatives així com l’elaboració de tots els materials necessaris per
al seu desenvolupament; igualment, es requerí la col·laboració d’un traductor.
Col·laboració amb l’Associació per a la Recuperació de la Memòria
Històrica de Catalunya (ARMHC)
Fruit del conveni de l’ARMHC amb Arxivers sense Fronteres, durant l’any 2005
s’han realitzat diverses activitats de recerca d’informació en molts arxius
catalans, les quals s’han pogut fer gracies a la col·laboració dels arxivers socis
d’AsF, i també dels responsables dels centres d’arxiu que han facilitat la recerca
de la informació.
Seminari de formació per a arxivers a Quito, EQUADOR
Durant els dies 23-25 d’agost de 2005 es va portar a terme a la ciutat de Quito,
un seminari Arxius: reptes i oportunitats al segle XXI amb 60 assistents
provinents de les institucions més representatives de tot el país. L’activitat, que
es va realitzar a la Universitat Andina Simón Bolivar, es va cloure amb una
Taula Rodona sobre L’accés a la informació pública: l’aplicació del dret d’accés,
en la qual hi va participar el representant de la nostra entitat.
Així mateix, es va aprofitar l’avinentesa per a visitar l’Arxiu Municipal d’Otavalo,
atès l’interès que va mostrar l’alcalde d’aquesta ciutat i es va concloure amb
una visita als arxius de Riobamba i Alausí, poblacions situades al sud de Quito.
A Riobamba es va visitar l’Arxiu de la Cúria de Riobamba, on la remarcable
tasca del pare Estuardo Gallegos ha servit per preservar la documentació
personal de Monseñor Leónidas Proaño, l’anomenat “bisbe dels indis”, una
figura clau per entendre els actuals moviments indígenes a Amèrica Llatina.
Independentment d’aquests projectes, AsF està treballant en altres projectes
que, fins al moment, es troben en vies de desenvolupament i redacció, sense
cap concreció temporal i encara en fase de redacció.
Projecte de Casals Catalans
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Es tracta d’un projecte d’ampli abast en el qual es contempla la possibilitat de
treballar en l’organització dels arxius dels diferents Casals Catalans,
especialment aquells que, per diferents motius, esdevingueren veritables
centres de la vida catalana a l’exili. Tot i que, fins al moment, manca concretar
objectius bàsics i específics, i delimitar el camp d’actuació, es preveuen dur a
terme algunes actuacions al llarg de 2006, per tal de copsar l’impacte d’un
projecte d’aquest abast i iniciar els treballs d’intensificació de necessitats en
alguns dels centres més representatius, a partir dels quals, posteriorment,
sorgiran els respectius projectes.
Projecte de recuperació i organització dels arxius i documents de les
dictadures militars i governs repressius a Iberoamèrica
Es tracta d’un projecte de cooperació per a la recuperació i l’organització dels
arxius i fons documentals produïts pels diversos governs de les dictadures
militars del con sud dels anys setenta, així com per la documentació produïda
per les entitats socials de defensa dels drets humans que han treballat en el
decurs de les darreres dècades per la lluita per al coneixement de la veritat, la
demanda de justícia per a les víctimes i persones afectades i per a la restitució
dels drets morals i socials dels ciutadans. Aquests règims dictatorials implantats
a Xile, Paraguai, Argentina, Uruguai i Brasil es varen organitzar conjuntament
en un terrorisme d’estat amb la finalitat d’eliminar a qualsevol persona afí als
moviments polítics o socials d’ideologia d’esquerres. Aquest pla és el que
coneixem avui amb el nom d’Operació Cóndor, denominació que li varen
atorgar els propis actors del terrorisme d’estat.
Aquest projecte s'emmarca en el clamor social dels ciutadans d’aquests països
de reivindicació de justícia davant la sistemàtica violació dels drets humans per
part dels responsables polítics i militars en multitud d’accions flagrants
realitzades durant aquests règims, com són la desaparició de milers de
persones, les tortures, morts, donacions dels recents nascuts de les víctimes a
persones afins als règims o multitud d’altres atrocitats ocorregudes. En aquest
marc els arxius i tota la informació recuperada aporten als afectats, a les
institucions i a tots els ciutadans en general, les proves o testimonis
documentals que serviran per a poder encausar davant el poder judicial als
responsables polítics i militars d’aleshores per les atrocitats que varen cometre
i, a més, permetre que els ciutadans coneguin la veritat sobre els fets
ocorreguts i així mateix que els propis afectats puguin reclamar compensacions
pels danys que varen sofrir durant aquesta etapa política i se’ls restitueixi els
seus drets com a ciutadans -drets morals, socials, econòmics o d’altres-.
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Durant el segon semestre d’aquest any 2005 s’ha procedit a la definició del
projecte i a la cerca de les institucions i entitats que podrien col·laborar en el
desenvolupament del projecte. Així mateix s’ha començat a contactar amb
algunes persones, sòcies d’ASF, que des d’aquests països puguin participar en
aquest projecte i conformar els grups de treball.
III Jornades de Arxivers sense Fronteres (AsF)
Els dies 25 i 26 de febrer de 2005 es varen celebrar a la seu de l’Arxiu Regional
de la Comunitat de Madrid les III Jornades d'Arxivers sense Fronteres amb el
títol "Arxius i Desenvolupament". L'objectiu fonamental era el d'analitzar la
importància que té l'arxiu, com a institució pública, en la configuració d'un estat
de dret, posant de manifest que l’organització dels arxius és essencial per a
construir una estructura sòlida en l’organització i el desenvolupament de règims
democràtics en els països mancats de recursos. Així mateix es pretenia conèixer
les diverses iniciatives portades a terme pels organismes internacionals, pels
governs d’alguns països i també per les organitzacions no governamentals,
similars a la nostra, que treballen en l’impuls i el desenvolupament dels arxius
públics en diversos països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. També es va dedicar
una sessió a l'estudi dels arxius produïts per les institucions internacionals
d'ajuda al desenvolupament, fonamentalment el Banc Mundial i Fons Monetari
Internacional.
Com a resultat de les opinions i debat de les propostes dels participants es va
aprovar en el marc de l’Assemblea general, celebrada el mateix dia 25 de
febrer, la creació d’una Comissió Internacional pels Drets Humans del Con Sud.
Participació en grups de treball, jornades i congressos.
AsF participa activament en molts esdeveniments socials per tal de col·laborar
amb altres entitats i donar a conèixer el què fem i quin són els nostres
objectius.
•

A principis de l’any 2005, va finalitzar el Fòrum de debat sobre l’accés a la
informació i la documentació fruit de les accions de l’Assemblea
d’Intel·lectuals, Professionals i Artistes (APIPA) que fou iniciat l’any 2003 i
conduït per AsF, per tal de disposar de dades reals sobre l’opinió en
referència a l’accés a la informació i la documentació tant en l’àmbit
comunitari, com estatal com internacional.

10

Arxivers sense Fronteres
Passatge del Crèdit, núm. 7, pl.
08002 – Barcelona
Telf. 34.93.301.20.34
e-mail: arxiverssf@yahoo.es
http://www.arxivers.org
NIF. G-61898755
Registre número: 21.076

•

En el Fòrum Social Mundial els dies 26-31 de gener a Porto Alegre (Brasil),
la taula rodona fou organitzada i moderada per ASF per encàrrec del CIA.

•

En les X Jornades d’Arxivística de Catalunya, els dies 18-20 de maig de 2005
a la ciutat de Terrassa, es va presentar el projecte de digitalització i
microfilmació del fons del Bisbe Pere Casaldàliga, Sao Fèlix (Brasil).

•

Es celebrà a Barcelona el 1r. Fòrum Social de la Mediterrània durant els dies
16-18 de juny. La participació en aquest fòrum fou molt interessant com a
punt de trobada i de debat dels moviments socials i amb capacitat de
generar propostes. AsF va participar-hi per tal de sensibilitzar a entitats i
particulars de la importància de la defensa del patrimoni documental i els
arxius arreu del món. Varem disposar d'un petit espai que va permetre
posar a l'abast dels interessats els Butlletins editats fins l'actualitat. En
aquest Fòrum es van dur a terme diverses activitats molt diverses:
conferències, seminaris, taules rodones, etc. i hi van participar-hi gairebé la
totalitat d'organitzacions no governamentals amb representació a Catalunya
i especialitzades en diferents àmbits d'actuació.

•

També va participar, AsF, en les II Jornades d’Educació i Arxius,
organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació (’ICE) de la Universitat
de Barcelona, el dies 6 i 7 de setembre de 2005, amb la conferència
Democràcia, Ciutadania i Arxius. Aquesta ponència va despertar un gran
interès en parlar sobre la destrucció del patrimoni documental al llarg de la
història, de les diferents normatives que s’han portat a terme per a
preservar-lo i el dret democràtic d’accés a la informació pública. Com a
apartat final de la ponència es va presentar AsF amb tots els seus projectes.

•

Així mateix s’han fet vàries presentacions d’AsF i els projectes de cooperació
que s’estan desenvolupant. En aquest marc es va presentar en el Congrés
de Mercosur, en la sessió de treball dels drets humans, celebrat a Argentina
També es va presentar l’ONG, Arxivers sense Fronteres, a la Universitat
Provincial de Campinas (UNICAMP) al Brasil. Finalment, en el mes
novembre, es va fer la presentació d’AsF i els projectes de cooperació
arxivística a l’Arxiu de la Prefectura de Campinas al Brasil dins el marc d’un
seminari sobre gestió documental.

•

Arxivers sense Fronteres va assistir a la Conferència Internacional de la
Taula Rodona d’Arxius (CITRA) portada a terme els dies 27-29 de novembre
de 2005 a Abu Dhabi i exercint el dret de vot a l’assemblea general de
l’ICA, els dies 29-30 de novembre.
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Publicacions
Enguany ha sortit la publicació dels números 10 i 11 del Butlletí Informatiu
d’Arxivers sense Fronteres, corresponent al segon semestre del 2004 i primer
semestre de 2005. Aquesta ha estat una edició especial que ha coincidit amb
diversos esdeveniments especials per la ONG, com són les jornades
internacionals i les eleccions generals a la Junta Directiva Internacional, per
aquest motiu, el format ha estat d’un volum doble que en una edició normal. Se
n’han editat en català i en castellà 1.000 i 1.500 exemplars respectivament.
A l’apartat Rerefons de la Revista Arxius, núm. 45, del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, AsF explica la seva representació internacional
dins el món dels arxius i de la salvaguarda del patrimoni documental que va
portar a terme en els Emirats Àrabs Units, durant la celebració de la Citra.
WEB
Pel que fa al lloc web www.arxivers.org s’ha treballat especialment en l’apartat
de les Seccions d’AsF arreu del món, actualitzant els continguts d’acord amb les
necessitats de cadascuna de les seccions. També, s’han actualitzat d’altres
informacions puntuals com per exemple la renovació de la Junta Directiva
Internacional, entre d’altres. AsF pretén que el web sigui un dels mitjans per a
donar a conèixer als socis i a les persones interessades, els projectes de
cooperació a l’entorn dels arxius i del patrimoni documental que estem
realitzant arreu amb la col·laboració dels cooperants i de les seccions d’AsF.

Arxivers sense Fronteres
Barcelona, maig de 2006

12

