Arxivers sense Fronteres
Passatge del Crèdit, núm. 7, pral.
08002 Barcelona
Telèf. 93 301 20 34
asf@arxivers.org
http://www.arxivers.org
NIF G-61898755

Memòria 2009
Introducció
En el decurs del 2009 Arxivers sense Fronteres ha continuat en la labor de la
cooperació i la solidaritat internacional a l’entorn de l’organització dels arxius i la gestió
documental. En aquest sentit s’han fomentat les relacions amb les institucions i les
entitats d’aquells països que han tingut necessitat de cooperar amb d’altri per causes
alienes a la seva voluntat, generalment degut a conflictes polítics, socials, econòmics o
culturals, els quals han posat en perill la preservació del seu patrimoni documental. La
necessitat de conservar els arxius té un valor fonamental pels ciutadans d’aquests
països, doncs la informació que contenen els documents els dóna garantia dels seus
drets davant les administracions públiques, en preserva la seva identitat, els seus béns
patrimonials i la possibilitat de demanar justícia davant els poders públics. A més, el
patrimoni documental té un valor molt més ampli que cal considerar, ja que en
conforma la cultura de la societat i en garanteix la preservació de la memòria històrica.
Enguany ha estat un any de canvis en la Junta Directiva al coincidir amb el finiment del
mandat 2005-2009. A mitjans d’any s’han celebrat les eleccions a la nova Junta
Directiva, concretament aquest és el quart mandat des de la constitució d’Arxivers
sense Fronteres Espanya. La nova junta ha afrontat amb ganes e il·lusió el nou repte
de dirigir i gestionar l’ONG impulsant els projectes de cooperació que s’estaven
desenvolupant en el mandat anterior i així mateix afrontant els nous projectes i
activitats que periòdicament van sorgint.
També aquest any 2009 es caracteritza per la consolidació de la nova estructura
organitzativa d’Arxivers sense Fronteres Internacional, després dels importants canvis
de funcionament intern que es varen realitzar l’any passat. El Consell Internacional de
Coordinació, òrgan que aplega tots els representants de les entitats que conformen
AsF Internacional ha assumit amb molta professionalitat el seu rol, ha definit les línies
estratègiques d’actuació dels propers anys i ha impulsat la coordinació de projectes
comuns.
En relació als projectes de cooperació, el 2009 ha estat un bon any quant a
desenvolupament d’actuacions en els arxius, bé donant continuïtat aquells projectes
que ja tenien una trajectòria definida com també, per l’impuls de nous projectes en
altres contrades.
Per acabar, destacar que AVALUA, Servei d’assessoria i consultoria externa
independent de Cooperació Internacional, està avaluant, per encàrrec del Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Projecte de Digitalització de la documentació
del Fons del Bisbe Pere Casaldàliga, realitzat per AsF durant el període 2000 – 2006.
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Organització interna d’AsF: eleccions període 2009-2013
A nivell d’organització interna, un dels canvis més significatius ha estat el procés
electoral que es va desenvolupar, atès que el mandat anterior 2005-2009 havia
esgotat la legislatura. En aquest sentit es va convocar una Assemblea General
extraordinària el dia 17 de juny, la qual es va celebrar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona per tal d’afrontar el nou mandat 2009-2013.
Com a resultat de la votació dels socis, la nova Junta Directiva d’Arxivers sense
Fronteres ha estat conformada per les persones següents:
Presidenta: Mariona Corominas Noguera
Vicepresident: Ricard Ibarra Ollé
Secretària general: Roser Rodríguez Baches
Tresorera: Montse Cervera Vidal
Vocal de web: Carla Bofill Malagarriga
Vocal promoció i difusió: Pilar Cuerva i Castillo
Vocal de publicacions: Cristina Magriñá Salvat
Vocals de cooperació: Salvador Cabré Llobet, Jordi Amigó Barbeta, Núria Carreras
Font i Blanca Verdaguer Montanyà

Destacar que en la sessió de Junta de 16 de desembre es van aprovar els criteris a
seguir per a la publicació i la difusió de notícies als socis, i a través de la pàgina web.
El redactat queda recollit en el document titulat “Criteris de difusió”.

Tresoreria
L’exercici 2009 s’ha liquidat sense dèficit. En la part d’ingressos s’ha comptat amb
6.078 € procedents de les quotes dels socis individuals i institucionals, i 659 € en
concepte de donatius. També s’han ingressat 95.463 € en concepte de subvencions
concedides per diferents administracions per a projectes concrets encapçalats per la
nostra organització. Per interessos bancaris i altres s’han rebut 110 €. En conjunt s’han
ingressat un total de 102.310 €.
En el capítol de despeses, s’han finançat tots els projectes de cooperació d’acord amb
els pressupostos previstos, que sumen la quantitat de 78.862 €. Aquests projectes
són: Projecte de Fes, Projecte de l’Arxiu Nacional Sahrauí, Organització del III
Seminari d’arxius i drets humans a Uruguai, Projecte del Con Sud amb col·laboració
amb els següents països: Argentina, Colòmbia, Bolívia, Brasil, Perú i Uruguai; així
com, el Projecte del Consolat de l’Equador a Barcelona, el Projecte del nens
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desapareguts d’Uruguai, l’edició dels Butlletins d’AsF, i la millora i actualització de la
Web d’AsF.
Les despeses de funcionament de l’ONG han estat: despeses d’organització, de
secretaria, compra d’ordinadors, desplaçaments, enviaments de correus, etc. que fan
un total de 7.700 €; despeses de lloguer del local, suport comptable i jurídic, telèfon,
etc. sumen un total de 4.500 €, i durant mig any hem tingut una administrativa
contractada que ha suposat un cost de 4.500 €.

Relacions externes
Relacions Institucionals
L’any 2009 s’ha mantingut diversos contactes amb responsables de les
administracions públiques i així mateix, amb entitats de l’entorn del patrimoni
documental. Ens hem reunit, entre d’altres, amb el Subdirector general
de archivos estatales del Ministerio de Cultura, amb el Subdirector general d’arxius i
gestió documental de la Generalitat de Catalunya, i amb els responsables de
Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.
També amb el Sr. Rafel Caballeria, responsable de les comunitats catalanes a
l’exterior, d’Afers exteriors i Cooperació, del Departament de Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’estudiar una possible col·laboració en el tractament
de la documentació dels Casals Catalans. Es va exposar al Sr. Caballeria l’experiència
d’AsF en aquest àmbit, així com la conveniència de que el tractament dels arxius dels
casals anés a càrrec d’arxivers. Es va acordar que AsF procuraria donar directrius als
casals per tal que poguessin acollir-se a les línies de subvenció que anualment
convoca el Departament de Vicepresidència.
D’altra banda, es va mantenir una reunió amb la Sra. Dolores Cabra, Secretaria
General de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio, per tal de tractar la possible
participació d’AsF en la recuperació i tractament de fons documentals d’exiliats
espanyols que es troben en arxius i institucions d’arreu del món.
Finalment, s’ha mantingut un contacte amb el Sr. Joan Fuster, responsable del
Centre de Cooperació al desenvolupament “URV Solidària”, de la Universitat Rovira i
Virgili. En aquesta trobada es va estudiar la possible participació de la URV en la
formació on-line en arxivística i es va acordar la participació d’un representant d’AsF
en el Postgrau d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional per tal de donar
a conèixer l’activitat de l’ONG.
D’altra banda, s’ha mantingut contactes amb els responsables de l’Arxiu Històric de
Colònia després que el passat mes de març del 2009 s’esfondrés aquest edifici degut
a les obres de remodelació del metro d’aquella ciutat. AsF els ha ofert la seva
col·laboració en les tasques de recuperació del patrimoni; tot i que en un inici, la
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direcció de l’Arxiu va demanar l’enviament de cooperants, el juliol van informar que
davant l’allau de col·laboradors es trobaven desbordats i incapaços d’acceptar-ne més.
Així mateix també AsF es va posar en contacte oferint la seva col·laboració amb l’Arxiu
Històric de l’Aquila després que en el mes d’abril un terratrèmol assolés la regió de
Abruzzo. En aquest cas el responsable d’aquest centre arxivístic va respondre
l’oferiment declinant la invitació, atès que no era necessari cap actuació arxivística.

Relacions amb ens de l’entorn professional
Arxivers sense Fronteres Internacional
El passat dia 15 de novembre es va celebrar la reunió del Consell Internacional de
Coordinació d’Arxivers sense Fronteres Internacional. La reunió es va celebrar a
Montevideo (Uruguai) i estaven presents tots els representants de les diverses
entitats que conformen AsF Internacional: Argentina, Bolívia, Brasil, Equador,
Espanya, Perú y Uruguai, amb excepció de la representant d’AsF França.
Entre els temes que es varen tractar en destaquen l’ingrés a AsF Internacional de dues
entitats més, AsF Mèxic i AsF Colòmbia. També l’aprovació per part de tots els
representants del Reglament de funcionament d’ASF Internacional, norma que
facilitarà l’organització interna i la coordinació de la xarxa d’entitats. De la resta de
temes que es tractaren, en destaca l’acord de creació d’una pàgina web comuna a
totes les entitats, la qual en possibilitarà la difusió d’Arxivers sense Fronteres
Internacional.

Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, de la Universitat
Autònoma de Barcelona
S’està estudiant amb l’ESAGED, la possibilitat de crear una línia de formació en
arxivística on-line adreçada als països d’Amèrica Llatina. A dia d’avui aquest tema
continua en estudi, i esdevé una de les prioritats d’AsF.

Convenis
Conveni amb l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD)
El passat mes de novembre es va signar un conveni de col·laboració amb el director
del centre arxivístic per tal de cooperar amb l’organització dels fons documentals
produïts pel govern i l’administració de la RASD. En aquest marc AsF es va
comprometre a col·laborar en la formació del personal de l’arxiu, en millorar
les seves condicions de treball i així mateix a col·laborar en la rehabilitació de l’edifici
de l’arxiu, sempre en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques.
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Projectes de cooperació i solidaritat
Projecte de digitalització de les entitats que treballen per la defensa dels drets
humans a Colòmbia
Enguany s’ha encetat un nou projecte a Colòmbia que consisteix en la digitalització
de la documentació de les entitats socials que treballen per la defensa dels drets
de les persones. L’objectiu és la preservació de la informació que gestionen. Aquestes
entitats estan organitzades i desenvolupen una tasca molt important de recollida
d’informació dels afectats i víctimes de l’oposició del règim polític, la qual és rellevant
per a poder lluitar contra les injustícies i possibilitar que algun dia es pugui denunciar
davant el poder judicial d’aquell país.

Projecte d’organització de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc)
Aquest projecte es continua finançant a través del Programa Barcelona Solidària que,
pels anys 2009 i 2010, ha concedit una subvenció de 50.000€.
Establertes les pautes de treball per al tractament bàsic de la documentació, aquest
projecte entra en la fase final, on es preveu treballar durant aquest període en àmbits
més específics i professionals: redacció del reglament de funcionament intern,
finalització del Quadre de Classificació, establiment de normes de descripció,
desenvolupament d’eines de difusió (web), etc.
Al llarg del 2009 s’ha portat a terme les actuacions següents:
El mes d’abril, es realitzà una visita de seguiment de la coordinadora per tal d’avaluar
la situació i detectar les necessitats més importants, la possibilitat d’emprendre una
segona fase del projecte, així com per valorar la possibilitat d’organitzar un 3er camp
de treball durant el mes de juny. Es dugueren a terme reunions amb personal de la
Universitat per tal de mantenir els lligams d’aquesta entitat amb el projecte. També es
mantingué una reunió amb el vicecònsol de França a Fes per tal d’activar el tema dels
visats que l’any 2008 impedí la realització de l’estada de formació de dos tècnics de
l’arxiu a França.
Camp de treball el juliol – estada tècnica de la coordinadora del projecte i tres arxivers
professionals, establint línies de treball amb el personal de l’arxiu amb l’objectiu de la
realització de la segona fase del projecte, prevista per a 2009-2010. Arran d’aquesta
estada es conformà un equip de treball per tal d’impulsar, tant des de Barcelona com
des de Fes, tots els objectius que cal assolir al llargs del 2009 i 2010, amb els
indicadors i resultats corresponents.
S’ha seguit proporcionant material d’arxiu com capses, carpetes, etc. per tal de seguir
amb el tractament de la documentació que encara resta en els dipòsits pendent
d’identificar i netejar.
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S’ha continuat els contactes amb AsF França per tal de realitzar l’estada de formació
dels tècnics l’any 2010.

Projecte de recuperació dels arxius de les dictadures militars iberoamericanes
Durant l’any 2009 s’ha continuat amb el projecte que té com a finalitat la recuperació
de tots els arxius relatius a les dictadures iberoamericanes. El principal objectiu és
l’elaboració d’un cens el més extens possible dels esmentats arxius i fons
documentals. En aquest sentit es va aprofitar la jornada impulsada per AsF
Internacional i realitzada a la ciutat de Montevideo (Uruguai) amb la col·laboració
d’AsF Uruguai, er fer la presentació dels diversos treballs realitzats durant el present
any per Argentina, Perú, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai i Colòmbia, que tot i ser el
seu primer any de participació ha demostrat una gran capacitat de treball. Durant
aquest any també s’ha pogut iniciar el projecte d’una base de dades que acollirà
aquest projecte i que s’allotjarà en la nostra web.
Per a la continuació d’aquest projecte comptem amb els convenis següents:
Generalitat de Catalunya (Direcció General de la Memòria Democràtica del
Departament de Relacions Institucionals i la Subdirecció General d’Arxius del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació).

Projecte de l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica
Els recursos econòmics i humans destinats durant l’any al projecte s’han destinat a
proporcionar al Director General i al responsable tècnic de l’Arxiu Nacional de la RASD
una formació pràctica en arxivística a partir de dues estades de formació, treball i
relacions institucionals durant tres mesos i mig, en arxius de l’Estat Espanyol. La
formació ha permès aprofundir en la doctrina arxivística internacional, conèixer la
realitat del treball diari als arxius, difondre la tasca que realitza l’arxiu a Tindouf i
establir les condicions i els contactes necessaris per fer viable el projecte de l’Arxiu
Nacional de la RASD.
Cal dir que la formació no hauria estat possible sense la directa implicació dels
diversos professionals que dirigeixen els arxius on van tenir lloc les estades formatives
que són: l’ Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Granollers; l’Arxiu Municipal de
l’Ajuntament de Torredembarra; l’Archivo Regional de la Comunidad de Madrid;
l’Archivo de las Cortes de Castilla y León; l’Archivo Municipal de Valladolid i l’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell. A banda es van visitar els arxius del
Parlament de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i l’Arxiu Nacional de
Catalunya. Dins de la formació el tècnic de l’Arxiu Nacional Sahrauí va participar al XII
Congrés d’Arxivística de Catalunya realitzat a Tarragona del 21 al 23 de maig.
A la segona etapa de la formació que tingué lloc durant els mesos de novembre i
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desembre es va comptar amb l’ajut de l’ACCAPS l’Associació Catalana de Cooperació
i Amistat Poble Sahrauí, qui ens va facilitar la participació a la taula rodona de
patrimoni de l’EUCOCO35.
Les estades van tenir lloc del 23 de març al 23 de maig, i del 22 de novembre al 4 de
desembre de 2009. L’objectiu d’oferir una formació bàsica, pràctica i ajustada a les
necessitats pròpies que es va donar al responsable tècnic de l’Arxiu Nacional de la
RASD es va assolir. Com també la segona part que era la de signar el 1r conveni de
cooperació entre AsF España i el Director General de l’Arxiu de la RASD per
prosseguir l’organització dels fons, la formació del personal i regular la transferència de
recursos econòmics.
Per part de l’arxiu de la RASD el Sr. Salec Moh Lahadhi Lefdeid va realitzar les
estades formatives als arxius, i a la segona estada es va incorporar el Director General
de l’Arxiu, el Sr. Larbi Mohamed Embarec. D’aquesta manera es van pactar les
clàusules del conveni, es va participar a l’EUCOCO 35 i es van realitzar les visites
programades amb responsables tècnics del sistema d’arxius espanyol, entre les quals
s’ha de destacar l’entrevista amb el Subdirector General de Archivos del Ministerio de
Cultura.
Projecte de cooperació dels nens de la presó d’Uruguai
Aquest projecte el lidera Graciela Jorge, és un projecte a l’entorn de les fonts orals per
recollir el testimoni de les presoneres que van tenir fills a la presó, i del que se
n’editarà un llibre i se’n farà un documental; compta amb la col·laboració del Museo de
la Memoria i del Ministerio de Cultura de Uruguay i per part de l’estat espanyol, a més
d’AsF, compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de
Catalunya.

Projecte de formació al CNAHRS, Centre Nacional d’Arxius i Estudis Històrics de
Líbia
El juliol Francesca di Pasquale, representant del CNAHRS, va estar a Barcelona per
establir contacte amb AsF i plantejar la possibilitat d’endegar un projecte de
cooperació basat en la formació del personal assignat a la divisió d’arxius d’aquest
centre del govern libi. El novembre, va arribar la petició formal del director del centre,
Prof.Mohammed T.Jerary, i el compromís de fer-se càrrec dels desplaçaments i la
manutenció dels cooperants. Es preveu executar aquest projecte sense cost per part
d’AsF.
Al desembre s’ha enviat als socis l’oferta de cooperació i han estat seleccionades les
dues persones que marxaran a mitjans de febrer de l’any vinent.
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Projecte de cooperació Casals Catalans
La missió d’aquest projecte és promoure l’organització dels arxius dels casals
catalans, fent l’inventari i la descripció dels documents utilitzant mitjans informàtics per
tal de preservar i fer possible la consulta de la documentació; un cop fet es plantejaria
la conveniència de digitalitzar la totalitat de la documentació o bé algunes de les sèries
principals. L'any 2009, tot just es donen els primers passos per fer-ho possible; es
parteix de les peticions que ens han fet des de la Sociedad de Beneficiencia de
Naturales de Cataluña de L’Havana i des de l’Orfeó català de Mèxic, i de les converses
mantingudes amb el Sr. Rafel Caballeria, Responsable de l'Àrea de Comunitats
Catalanes de l'exterior de la Secretaria d'Afers Exteriors, per obtenir finançament per
aquest projecte.

Participació en congressos i jornades
Col·loqui Internacional sobre la Memòria del Sàhara
El 18 de febrer, Arxivers sense Fronteres va participar en el col·loqui, que va
organitzar el Centro de Documentación y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui
y la Solidaridad Internacional a Madrid, per tal d’exposar els diferents projectes que
s’estan desenvolupant als campaments de Tindouf (Argèlia) per part de les diferents
entitats de l’estat espanyol. La representant d’AsF va explicar el projecte que s’està
desenvolupant conjuntament amb els responsables sahrauís de l’organització i
funcionament de l’Arxiu Nacional.

Jornada sobre “El voluntariado cultural”
El 13 d’abril, AsF ha estat present a aquesta jornada organitzada per la Junta de
Andalucía, a Córdoba, participant a la taula rodona Models de voluntariat: el cas de
Arxivers sense Fronteres. Aprofitant l’estada a Córdoba la Asociación de Archiveros de
Andalucía, AAA, va organitzar una presentació d’AsF a la Universitat de Córdoba.

III Seminari d’Arxius i Drets Humans
El 16 de novembre de 2009 va tenir lloc en l’Amfiteatre José G. Artigas de la ciutat de
Montevideo (Uruguai) el III Seminari d’Arxius i Drets Humans, organitzat per AsF
Internacional amb la col·laboració d’AsF Uruguai, amb el títol de “Projecte General
d’Organització i Accés als Arxius i Documents dels Règims Repressius a Iberoamèrica
2005-2009”
La jornada es va iniciar amb unes paraules de benvinguda de l’Intendent de
Montevideo, Sr. Ricardo Ehrlich, i l’obertura va estar a càrrec d’AsF Internacional.
Durant la jornada les diferents AsF varen presentar l’estat dels treballs del
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cens d’arxius i per últim es va realitzar una visita al Centre Fotogràfic de la
Intendència de Montevideo on varen projectar la pel·lícula “Al pie del árbol blanco” que
tracta de la recuperació de la documentació fotogràfica d’un diari que va ser amagada
per un fotoperiodista durant l’època de la dictadura militar.

Participació en associacions o comissions
Coordinadora d’Associacions d’Arxivers (CAA)
S’ha assistit a les diverses reunions de la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers
(CAA), que van tenir lloc a Madrid i Toledo els mesos de març, juny i octubre. La
representació d’AsF va anar a càrrec de Fina Solà. A banda de la pròpia assistència i
participació a les sessions, la representant d’AsF, juntament amb d’altres membres, es
va responsabilitzar d’encarregar a empreses especialitzades la redacció d’un projecte
de Pla de Comunicació que ajudi a donar a conèixer la professió d’arxiver a la societat.

Consejo Consultivo Internacional para la Recuperación del Archivo histórico de
la Policía Nacional de Guatemala
S’ha participat a la 2a trobada del Consejo Consultivo Internacional para la
Recuperación del Archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala, realitzat a
Antigua (Guatemala), on s’ha presentat i lliurat al president del Govern de Guatemala
el 1er informe titulat “Derecho a Saber” fet a partir de la informació que contenen els
documents de l’Archivo Histórico de la Policía Nacional. La representació d’AsF va
anar a càrrec de Fina Solà.

Consell Nacional d’Arxius
Igualment el dia 8 d’octubre el Vicepresident d’AsF, Ricard Ibarra, va assistir a la
reunió del Consell Nacional d’Arxius, on es varen exposar i debatre qüestions diverses
relacionades amb la política arxivística del país.

Comissió d’Entitats de Memòria Històrica i lluita antifranquista
El gener es va acceptar la invitació de la Direcció General de la Memòria Democràtica
per formar part d’aquesta comissió. La Junta delegà la representació en Salvador
Cabré. Es va participar a la sessió de constitució, el dia 10 de juny, en la qual es va
tractar sobre les seves funcions, així com també de la proposta de reglament del
Consell de Participació i l'elecció d'un/a portaveu de la comissió.
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Organització d’actes
Conferència sobre l’accés a la documentació als Estats Units
El 24 de febrer Arxivers sense Fronteres va organitzar conjuntament amb la
Subdirecció general d’arxius i gestió documental del Departament de Cultura i el
Consolat dels EUA a Barcelona la conferència L’accés a la documentació dels Estats
Units. La ponent va ser la Sra. Emilene Martínez, professional que treballa en
el National Security Archives (EUA), entitat vinculada a la Universitat George
Washington. Aquesta entitat s’ocupa de sol·licitar a les institucions públiques d’aquell
país l’aplicació de la Freedom of Information Act (FOIA), llei que fou aprovada el
1996, i és la norma que permet als ciutadans conèixer la informació de les
administracions públiques i obliga, per tant al govern, a desclassificar molta
documentació que durant anys ha estat reservada.

Presentació del llibre “Políticas archivísticas para la defensa de los derechos
humanos”
S’ha organitzat la presentació del llibre “Políticas archivísticas para la defensa de los
derechos humanos” de Antonio González Quintana, en col·laboració amb la Red de
Archivos Históricos de CCOO. Aquesta edició, és l’actualització i ampliació de l’informe
fet per encàrrec de l’UNESCO i el Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) l’any 1995.
La presentació s’ha fet el dia 16 de desembre a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona.

Difusió
Publicacions
Durant l’any 2009 s’han publicat els butlletins semestrals núm. 19 i 20 corresponents
al primer i segon semestre de l’any 2009, en els que es recullen els principals
projectes, acords de la Junta, així com les notícies més destacades de la nostra
activitat com ara el III Seminari Arxius i Drets Humans celebrat a Montevideo (Uruguai)
el 16 de novembre de 2009, així com l’aprovació del Reglament del Consell
Internacional de Coordinació d’AsF Internacional per part de totes les associacions
AsF del món.
Amb motiu de la Diada de St. Jordi s’ha tramès a tots els associats i a les principals
entitats arxivístiques i biblioteques del país el llibre “Arxius i Cooperació. Deu anys
d’Arxivers sense Fronteres” en català i castellà i que ha estat editat gràcies a la
col·laboració econòmica de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de
Cultura i a la de la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA). El llibre,
presentat durant el XII Congrés d’Arxivística de Catalunya celebrat a Tarragona del 21
al 23 de maig 2009, fa un recorregut per la història de la nostra entitat des dels seus
Memòria de l’activitat d’AsF 2009

pàg.10

Arxivers sense Fronteres
Passatge del Crèdit, núm. 7, pral.
08002 Barcelona
Telèf. 93 301 20 34
asf@arxivers.org
http://www.arxivers.org
NIF G-61898755

inicis l’any 1998 i així mateix aplega un resum dels projectes realitzats per AsF durant
10 anys, així com les opinions, experiències i reflexions dels arxivers/es que han
marxat com cooperants.
Així mateix durant el mes de novembre de any 2009 s’ha publicat i tramès el
llibre El acceso y la desclasificación de los documentos, que recull les actes i
memòria del Congrés Internacional d’Arxius i Drets Humans que amb el mateix títol
van organitzar AsF, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter del 2 al 4
d’octubre de 2008 a Sarrià de Ter (Girona). El llibre, publicat en castellà i que inclou un
DVD amb diverses filmacions gravades durant el congrés, ha estat possible gràcies a
la col·laboració de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i de l’Arxiu General de la Diputació de
Girona.
El desembre s’ha editat i s’ha fet arribar a tots els socis un calendari per a l’any 2010.

Pàgina Web
Pel que fa a la web s’ha continuat amb la seva actualització setmanalment amb les
notícies i activitats de la nostra entitat i de la resta de les associacions d’AsF així com
notícies relacionades amb el món dels arxius i la cooperació. S’ha procedit a la
traducció i actualització en web dels materials pendents de traduir al francès i anglès,
com ara les memòries i els documents jurídics.

Barcelona, 31 de desembre de 2009

Mariona Corominas i Noguera

Roser Rodríguez Baches

Presidenta

Secretària general

Memòria de l’activitat d’AsF 2009

pàg.11

