Memòria 2010

Introducció
La tasca desenvolupada per Arxivers sense Fronteres - Espanya en el 2010 ha estat
marcada pel continuisme en els projectes de cooperació i desenvolupament i també
per l’expansió de la seva difusió arreu del món.
Quant als projectes, senyalar que, més d’impulsar-ne de nous, el treball que s’ha dut a
terme aquest any ha estat de seguiment i desenvolupament de projectes que teníem
en curs en els darrers anys. Alguns d’ells, com és el cas de l’Arxiu de la Comuna
Urbana de Fes (Marroc) i el del Cens dels arxius de les dictadures militars de
Llatinoamèrica eren projectes programats pel període 2005-2010, i per tant, la tasca
que calia fer enguany era la d’impulsar-ne l’etapa final d’aquests projectes. En el
mateix sentit s’ha finit també el projecte dels nens de la presó de l’Uruguai, del qual
s’ha fet la publicació final. Quant a la resta de projectes que es duien a terme s’ha
seguit treballant en la mateixa línia de cooperació i impuls que en els darrers anys.
Així mateix, el 2010 també ha estat un any complicat per la crisi econòmica que ha
colpejat el nostre país. És en aquest marc que AsF s’ha vist afectada fonamentalment
en dos aspectes, el primer, perquè algunes institucions han retardat molt els
pagaments de les subvencions que ens havien concedit, afectant el desenvolupament
d’alguns projectes. Per altra banda, un altre efecte de la crisi ha estat la restricció
d’algunes de les subvencions públiques a les quals AsF volia optar; aquest fet ens ha
perjudicat especialment en alguns projectes que preteníem impulsar enguany, com és
el cas de la formació on line -projecte que es va iniciar fa un parell d’anys
conjuntament amb l’ESAGED-, i el projecte de cooperació amb els arxius d’Haití.
També ens han denegat l’ajut que sol·licitàrem en relació al projecte d’organització i
digitalització dels arxius d’algunes entitats pertanyents al MOVICE; aquest projecte es
va endegar conjuntament amb els nostres col·legues d’AsF Colòmbia ara fa un parell
d’anys.
Un altre aspecte important a destacar enguany ha estat l’expansió d’AsF Internacional.
Cada vegada, és més coneguda arreu del món l’activitat desenvolupada per aquesta
xarxa d’entitats que treballa a l’entorn de la cooperació i la solidaritat en l’àmbit dels
arxius i el patrimoni documental, reflectit en totes les activitats en què ens conviden a
participar. També és visible el creixement de la nostra xarxa internacional en la
constitució d’entitats d’AsF, com és el cas d’AsF Noruega. En el mateix sentit tenim
informació sobre els treballs que s’estan fent en alguns països per tal de constituir una
entitat d’Arxivers sense Fronteres. Esperem que siguin una realitat el més aviat
possible.
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Organització interna d’AsF
La Junta directiva s’ha reunit 12 vegades al llarg de l’any, 11 en caràcter ordinari i una
en caràcter extraordinari. Al mateix temps, s’han iniciat reunions online que han servit
per avançar temes i intercanviar informacions. També s’ha convocat una Assemblea
general de socis. La Junta ha continuat conformada per les mateixes persones i
càrrecs des de l’inici d’aquesta legislatura; en la darrera sessió de l’any, el 20 de
desembre, la vocal de web, Carla Bofill, ha presentat la seva dimissió voluntària
després de quasi quatre anys de dedicació exercint diferents responsabilitats. Aquesta
vocalia a partir del 2011 serà encomanada a Cristina Magriñá.
Quant als socis, s’han donat d’alta 15 persones mentre que 12 han causat baixa; en
acabar l’any, l’entitat compta amb 169 socis.

Tresoreria
En el capítol d’ingressos s’ha comptat amb 7.180 € procedents de les quotes dels
socis individuals i institucionals, i 1.168 € en concepte de donatius. Les subvencions
concedides per diferents administracions per tal de dur a terme els projectes
encapçalats per la nostra organització pugen a la quantitat de 88.000 €. Per interessos
bancaris i altres s’han rebut 147 €.
En el capítol de despeses s’han finançat 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 Fes, atesa la pròrroga concedida per a dur a terme aquest
projecte i per aquesta raó la major part dels diners es reserven als treballs a realitzar
durant l’any 2011. Els projectes on s’ha treballat han estat: Projecte de l’arxiu Nacional
Sahrauí, Casals Catalans de Cuba i Mèxic, Participació en els Congressos de la Haia,
Oslo i Algèria, V Jornades d’Arxivers sense Fronteres, Projecte del Con Sud amb
col·laboració amb Argentina, Colòmbia, Bolívia, Brasil, Perú, Mèxic i Uruguai; així com
el Projecte del Consolat de l’Equador a Barcelona, el Projecte del nens 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 fan un total de 7.722 €, que corresponen a
despeses d’organització, de secretaria, material d’oficina, desplaçaments, enviaments
de correus, despeses de lloguer del local, suport comptable i jurídic i telèfon.
Durant l’exercici 2010 hem tingut dificultats molt importants a Tresoreria ja que les
administracions retarden de forma considerable els pagaments previstos de les
subvencions amb motiu de la crisi econòmica que afecta a tothom. Això ens ha obligat
en molts casos a retardar també els pagaments previstos.
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Relacions externes
Relacions Institucionals
L’any 2010 la Junta Directiva d’ASF han tingut diversos contactes amb institucions i
entitats de l’àmbit de la cooperació. En aquest marc s’han mantingut reunions
periòdiques amb els responsables de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió
Documental, i amb el responsable de casals catalans del Departament de
Vicepresidència, de l’agència catalana de cooperació al desenvolupament, ambdós
òrgans del govern de la Generalitat de Catalunya; també amb l’organització Barcelona
Solidària de l’Ajuntament de Barcelona i, a nivell estatal, s’ha mantingut contactes amb
la Subdirección General de Archivos.
També s’han realitzat diverses reunions amb l’Associació Guerra i Exili (AGE), i
concretament amb la seva directora General, Sra. Dolores Cabra. En aquestes
trobades s’ha analitzat l’activitat de AGE en l’àmbit dels arxius i la memòria històrica, i
s’ha valorat la possibilitat de col·laborar en algun d’ells, relacionats amb la recuperació
i el tractament de fons documentals d’exiliats espanyols.

Relacions amb ens de l’entorn professional
Arxivers sense Fronteres Internacional
A l’àmbit internacional s’han mantingut diversos contactes per mail amb les diferents
AsF d’arreu del món i, així mateix, s’ha fet una reunió on line per a tractar diferents
temes, entre ells, el de la creació d’una pàgina WEB comuna per a totes les AsF, la
qual hauria de ser coordinada per AsF Mèxic.

Convenis
Conveni de col·laboració amb l’Arxiu Nacional d’Algèria
Arran de la participació d’AsF en la reunió del grup de treball d’Arxius Desplaçats, en el
marc de la CITRA (International Conference of the Round Table on Archives)
celebrada a l’Alger el dia 25 d’abril de 2010, es va acordar la signatura d’un conveni de
col·laboració amb l’Arxiu Nacional d’Algèria per a la realització de tasques de formació,
que contemplessin qüestions de classificació documental, descripció, conservació i
restauració i gestió d’arxius en general.
Aquest conveni va ser signat, finalment, en la següent reunió del grup de treball
d’arxius desplaçats, que va tenir lloc a Oslo, el dia 13 de setembre del 2010.
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Projectes de cooperació i solidaritat

Projecte d’organització de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc)
S’ha continuat treballant amb els arxivers de la Comuna Urbana de Fes per tal
d’aconseguir els objectius proposats. En aquest sentit s’ha realitzat una visita de
seguiment de la coordinadora del projecte juntament amb un dels cooperants que ja
havia treballat en el mateix assessorant-los en l’elaboració dels instruments específics
de la metodologia arxivística, com és el Quadre de classificació i les Normes de
Descripció.
Així mateix també s’han mantingut contactes amb l’alcalde de la Comuna Urbana, amb
l’objectiu de sol·licitar-li la seva col·laboració per dur a terme una estada de formació
de dos tècnics arxivers de la seva institució en els arxius departamentals del sud de
França, en col·laboració amb l’AsF d’aquest país, tal i com es estava previst des de fa
un parell d’anys. Però la realitat ha estat que les objeccions polítiques plantejades per
part dels responsables de la Comuna Urbana, per facilitar la sortida dels dos arxivers
del país, no s’han pogut superar, per la qual cosa s’intentarà en els propers mesos
buscar una via alternativa que permeti poder realitzar l’estada de formació.
Aquest projecte es continua finançant a través del Programa Barcelona Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona.

Projecte de recuperació dels arxius de les dictadures militars iberoamericanes
Aquest és un projecte molt emblemàtic pel significat que té i pel que representa pels
ciutadans llatinoamericans i així mateix, per la nostra pròpia organització. És molt
important perquè ens permet treballar en la vessant més social dels arxius, la que
afecta als drets de les persones. A més, és un projecte que per la seva envergadura
ens permet treballar conjuntament amb les entitats d’Arxivers sense Fronteres de
Llatinoamèrica. L’objectiu d’aquest projecte és la recuperació de tots els arxius
relacionats amb les dictadures militars iberoamericanes, mitjançant l’elaboració d’un
cens dels arxius més importants relacionats amb la repressió militar. Després de
diversos anys treballant-hi, enguany s’ha impulsat especialment els cens dels arxius
de Perú, Brasil, Bolívia, Uruguai i Colòmbia.
Així mateix cal remarcar que s’ha treballat també amb la base de dades, iniciada l’any
2009, per tal de comprovar que la introducció de la informació sigui correcta i
normalitzada, i permeti posteriorment ser utilitzada per a la resta de col·laboradors del
projecte.
Pel desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat des de l’inici del mateix, en el
2005, amb el conveni de col·laboració i les addendes anuals que s’han signat amb la
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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) i aquest any 2010, també s’ha
pogut comptar amb la col·laboració de la Subdirección General de Archivos
Estatales del Ministerio de Cultura de Espanya.
Projecte d’organització de l’arxiu general del consolat d’Equador a Barcelona
En col·laboració amb la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de la
Generalitat de Catalunya i amb l’Escola Superior d’Arxius i Gestió Documental, s’ha
impulsat, notablement, a l’organització d’aquest arxiu, que compta amb documentació
des de l’any 1907. L’arxiu permet ressenyar amb detall la primera immigració
equatoriana, que es produí a inicis del segle XX fins arribar a l’estat actual de quasi
100.000 persones.
Projecte de l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica
En compliment del conveni signat a finals de 2009, la cooperació amb l’Arxiu de la
República Sahrauí Democràtica amb seu a Rabuni (Tindouf) durant l’any 2010 ha
assolit una vella demanda: poder proporcionar un incentiu econòmic mensual per a les
10 persones que treballen en l’arxiu i s’encarreguen del tractament de la documentació
generada pels diversos ministeris i per les Wilayes.
Per altra banda, durant aquest any 2010, l’arxiver que tenia la responsabilitat tècnica
de l’arxiu, ha deixat de treballar per a la RASD, produint-se un buit important de criteris
en l’organització dels fons documentals, per la qual cosa ha estat necessari que el
director de l’arxiu, Arbi Buechar, cerqués una persona per a substituir-lo. Però la
persona que s’hi ha incorporat no tenia el perfil d’arxiver i, per tant, ha estat necessari
tornar a programar un curs de formació. En aquest marc els importants problemes
polítics que ha sofert el poble sahrauí enfrontat amb la repressió militar marroquí arran
dels esdeveniments de El Aiun no han facilitat el desenvolupament de l’estada de
formació d’enguany, perquè varen sorgir molts problemes per l’obtenció dels visats per
a les dues persones que havien de traslladar-se en els centres d’arxiu espanyols.
Finalment aquesta estada es va haver de posposar a l’any següent.
A banda dels sous del personal, també se’ls ha facilitat durant aquest any 2010 el
finançament per l’adquisició de material d’arxiu divers, com són les capses, carpetes i
d’altres.

Projecte de cooperació dels nens de la presó d’Uruguai
Enguany s’ha continuat treballant per a finalitzar aquest projecte, que té per objectiu la
publicació dels testimonis orals de les dones, presoneres polítiques, que varen tenir un
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nadó a les presons de l’Uruguai durant la dictadura militar de la dècada dels setanta.
La recopilació d’informació ja està enllestida i s’ha treballat enguany sobretot en
l’edició. Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a 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
Després que la direcció del Centre Nacional d’Arxius i Estudis Històrics de Líbia
sol·licités la col·laboració i participació d’AsF per impartir un curs d’arxivística i per
tasques d’assessorament, es va endegar el procés per a seleccionar dos cooperants.
Aquests, van sortir de Madrid destinació Trípoli, per a una estada de 15 dies, i
sorprenentment, en arribar a l’aeroport, una instrucció del Govern Libi impedia l’accés
al país als ciutadans europeus dels països enquadrats en l’espai Schengen. De res
van servir les explicacions sobre les tasques de cooperació a realitzar, ni de la invitació
de l’Arxiu Nacional Libi. Finalment, tot i els esforços del consolat espanyol, davant la
negativa de les autoritats presents a l’aeroport de Trípoli, els dos cooperants van
emprendre el retorn, via Tunísia, a Barcelona.

Projecte Haití
Just després del terratrèmol del 12 de gener de 2010 a Haití, AsF mostrà la seva
solidaritat i la intenció de col·laborar en la reconstrucció del patrimoni documental
d’aquest país caribeny. Durant el primers mesos i degut a la situació caòtica del país
va ser molt difícil entrar en contacte i tenir interlocutors directes a Haití, un país amb el
que mai havíem col·laborat abans. Finalment, AsF es va posar en contacte amb el
director dels Arxius Nacionals d’Haití, sr. Bertrand, el qual ens va aconsellar que la
col·laboració fos mitjançant la compra de material d’arxiu. En aquest sentit es va
demanar una subvenció a l’AECID, la qual no se’ns va concedir. S’espera per tant,
poder col·laborar l’any vinent amb la sol·licitud d’una altra subvenció.

Projecte de cooperació Casals Catalans
Aquest projecte s’emmarca en la línia de treball de tractament arxivístic i recuperació
de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans que existeixen en
diversos llocs del món i que tenen el seu origen en els diferents fenòmens de migració
transcorreguts al llarg de la història, principalment a causa de la guerra civil de 1936 a
1939. En aquest sentit, enguany s’ha pogut col·laborar amb les comunitats de Mèxic i
de Cuba (La Havana)
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L’organització de l’arxiu de La Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya
(SBNC) a La Havana s’ha dut a terme amb l’estreta col·laboració del seu president i de
la Junta de Govern. Així mateix ha estat un factor molt important el fet que a l’arxiu hi
treballa voluntàriament una associada de l’entitat. Per a realitzar aquest projecte,
Arxivers sense Fronteres va seleccionar a una voluntària, l’arxivera Sara Folch, que es
va desplaçar a La Havana en el mes d’agost per a dur-ne l’execució del projecte, sota
les directrius de Salvador Cabré, membre de la Junta Directiva d’AsF. També es varen
contractar diverses persones vinculades al centre per ocupar-se de l’organització i
digitalització dels documents més importants. En aquests darrers mesos s’hi ha
treballat intensament i com a resultat s’han pogut obtenir més de 10.000 imatges dels
documents més significatius.
També s’ha treballat a l’arxiu del Casal català de Mèxic, i igualment que en el cas
anterior, amb el suport del president i de la Junta de Govern. En aquest cas hem
comptat també amb la col·laboració Arxivers sense Fronteres-Mèxic, qui va nomenar
a un arxiver per a procedir en l’execució del projecte. També hi ha col·laborat, l’arxiver
Andreu Gurrera, voluntari d’AsF-Espanya, traslladant-se a Mèxic durant el mes de
novembre per a dirigir el projecte in situ, sota la direcció de Salvador Cabré. En aquest
casal català, a més de l’organització de la documentació, va ser necessari habilitar un
espai de l’edifici per reubicar el dipòsit de l’arxiu, atès que la situació no era gens
idònia per a la conservació de la documentació. Amb posterioritat a l’organització i al
tractament documental, s’elaborà el corresponent inventari informatitzat i la posterior
digitalització selectiva dels documents més importants. En total es varen comptabilitzar
més de 8.000 imatges d’aquest fons.
Amb aquesta col·laboració s’ha aconseguit salvaguardar una part de la documentació
d’aquestes institucions i així mateix, a partir de la digitalització, preservar la informació
en el decurs del temps. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració
econòmica del Govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de
cultura i Vicepresidència.

Projecte de formació “on line” d’arxivística i gestió de documents
En el decurs de l’any 2010 s’han realitzat diverses reunions amb l’Escola Superior
d’Arxius i Gestió de documents (ESAGED), amb la finalitat d’articular una proposta de
formació arxivística de qualitat “on line”, principalment pels països llatinoamericans.
L’elevat cost del projecte ha fet, de moment, inviable el mateix que, en qualsevol cas,
es segueix treballant des de diferents àmbits.
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Participació en congressos i jornades
Congrés d’Arxius sense Fronteres. La Haia
Els passats 30 i 31 d’agost es va celebrar a La Haia el Congrés Internacional d’Arxius
sense Fronteres organitzat per l’Associació Flamenca d’Arxivers i Bibliotecaris, VVBAD
de Bèlgica i l’Associació d’Arxivers, KVAN dels Països Baixos amb el suport de la
Secció d’associacions Profesionals del Consell Internacional d’Arxius (ICA / SPA). La
presidenta d’AsF hi va participar amb la presentació de la ponència "Arxivers sense
Fronteres Internacional: una aposta per la defensa dels arxius i els Drets Humans" en
la sessió dedicada a la solidaritat arxivística.
El congrés va permetre difondre les activitats d’AsF-Internacional en un marc
fonamentalment d’àmbit arxivístic europeu, encara que atesa la temàtica que tractava
també hi varen assistir arxivers d’arreu del món.
Grup de treball d’arxius desplaçats
El Consell Internacional d’arxius ha creat un grup de treball amb l’objectiu de
reflexionar sobre la problemàtica i les possibles solucions derivades dels arxius
desplaçats a causa de contenciosos militars o de canvis de fronteres entre diferents
països. El grup es reuní a Alger els dies 25 i 26 d’abril i a Oslo el dia 13 de desembre.
En representació d’AsF-Espanya assistí Ramon Alberch.

Jornada de formació sobre el document electrònic
Organitzada per la Coordinadora d’Associacions d’Arxivers d’Espanya, va tenir lloc en
la ciutat de Càceres el dia 5 de novembre de 2010 i serví per contrastar diferents
perspectives i situacions al voltant de la creació, gestió i conservació dels documents
electrònics entre els diversos territoris de l’estat, representats per les respectives
associacions.

Participació en associacions o comissions
Coordinadora d’Associacions d’Arxivers (CAA)
AsF ha participat en les reunions de la CAA que han tingut lloc a Madrid els dies 27 de
març i 6 de juny, i a Càceres els dies 5 i 6 de novembre. En aquesta última sessió de
l’any va coincidir amb una Jornada de formació sobre el document electrònic.
S’ha intentat realitzar aportacions que contribueixin a la millora del funcionament de la
pròpia Coordinadora i a la dignificació de la professió. En aquest sentit, s’ha insistit en
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la necessitat d’impulsar un Pla de Comunicació que afavoreixi el coneixement i
reconeixement de l’arxivística a la societat.
En l’ultima reunió de 2010 es planificà l’organització d’una nova jornada de formació,
que tindrà lloc en la ciutat de Bilbao durant el mes de novembre de 2011 i que, a
proposta del representant d’AsF en la Junta directiva, versaran sobre la situació de la
formació arxivística a Espanya.

Consejo Consultivo Internacional para la Recuperación del Archivo histórico de
la Policía Nacional de Guatemala
Durant tot l’any s’ha continuat tenint contactes amb els responsables d’aquest centre
arxivístic i se’ls ha assessorat amb tot allò que ha convingut. Així mateix s’ha fet difusió
mitjançant la nostra pàgina web de les accions i activitats que s’han desenvolupat en el
decurs de l’any.

Consell Nacional d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
AsF va prendre part en la reunió del Consell Nacional d’Arxius de l’any 2010, que va
esdevenir el dia 21 d’octubre i en la qual es varen abordar qüestions cabdals per
l’arxivística catalana, com el Pla d’infraestructures, el Pla d’Ocupació de Digitalització
(POD), la iniciativa de fomentar els arxius empresarials històrics o l’estat del retorn
dels documents catalans a Salamanca, entre d’altres.

Comissió d’Entitats de Memòria Històrica i lluita antifranquista
El representant d’AsF va assistir a la reunió del passat dia 8 d’octubre convocada per
la Comissió d’Entitats de Memòria Històrica i Lluita Antifranquista. Entre les qüestions
tractades en destaca la programació presentada pel 2011, que té com a eix
vertebrador la difusió dels valors democràtics del Memorial als joves i on també
destaca el centenari de la CNT. També es van presentar els actes commemoratius del
70è aniversari de l’afusellament del president Companys.

Organització de Jornades i docència

V Jornades d’AsF
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Aquest any, AsF ha organitzat les V Jornades d’AsF, “Cooperar formant, formant
cooperants”, els dies 19 i 20 de novembre. Com el seu títol indica, s’intentà posar en
el centre del debat el paper de la formació com instrument de cooperació, així com la
necessitat de formar adequadament als cooperants per fer més eficient la seva tasca.
Es va convidar a diferents organismes vinculats estretament al món de la cooperació,
com INTERMON OXFAM, així com a representants del món universitari i a
professionals d’ampli recorregut que poguessin aportar també la seva perspectiva com
a cooperants.
És innegable que la formació en l’àmbit de la cooperació planteja noves estratègies
d’actuació, nous models formatius i nous agents socials en un món cada vegada més
global.
Les dades de participació han esta molt satisfactòries. Les jornades van comptar amb
78 persones inscrites. La majoria dels inscrits, 70, provinents de Catalunya, normal
considerant que tenia lloc a Barcelona (Barcelona: 57, Tarragona: 9, Lleida: 1, Girona:
3). De la resta de l’estat, 6 (Madrid: 3, València: 1, Alacant: 1, Gandia: 1). I 2 persones
d’altres països (Colòmbia: 1 i Portugal: 1)
Destacar també que es realitzà un especial esforç de difusió més enllà dels socis
d’Asf, procurant arribar a les persones, institucions i organismes relacionats o que
poguessin tenir un interès especial en aquesta temàtica.
Les jornades foren un veritable èxit, tant per l’interès que suscità la temàtica entre els
assistents com per la presentació que varen fer els conferenciants d’una qüestió tan
complicada com és la formació com eix de la cooperació.
Cal ressaltar la col·laboració entusiasta del Museu Marítim de Barcelona, que resultà
essencial per al desenvolupament de l’esdeveniment
Si es vol un resum més extens vegi’s l’editorial del Butlletí 21 d’AsF.

Participació en el X Postgrau d’Especialista Universitari en Cooperació
Internacional, organitzat per la universitat Rovira i Virgili.
El vicepresident d’AsF va impartir una sessió formativa per explicar la funció que es
desenvolupa i les principals característiques de la solidaritat arxivística. El curs tingué
lloc a Tarragona el mes d’abril de 2010.
Difusió i promoció
A nivell de difusió, aquest any s’ha treballat en tres línies bàsiques d’actuació:
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•

Difusió entre els socis dels actes d’AsF

•

Difusió entre els socis dels actes relacionats amb els drets humans i la
cooperació on AsF no participa directament.

•

Atendre a consultes formulades per persones o institucions interessades en la
nostra activitat o en participar amb nosaltres.

La difusió entre els socis d’actes realitzats per AsF o relacionats directament amb AsF,
ha generat notícies sobre:
•

La retransmissió en el programa Latituds de Tv3 del documental: “Guatemala:
obrint els arxius de la repressió”, 10 de març.

•

La proposta d’AsF com finalista al Premi Príncep de Viana 2010 de Cultura, 5
d’abril.

•

Els actes per celebrar el Dia Internacional dels Arxius – 3 de juny.

•

La participació d’AsF en Memorimage, V Festival Internacional de pel·lícules
amb imatges d’arxius, en què es projecta el documental “La Isla”, el dia 11 de
novembre.

•

Les V Jornades d’AsF: “Cooperant formant, formant cooperants”, 27 de
setembre, 11 d’octubre, 19 d’octubre i 8 de novembre.

Per altra banda, es va fer arribar als socis les convocatòries per participar com a
cooperant en els Projectes Internacionals d’AsF següents:
Cuba: 12 i 28 de juny
Mèxic: 19 de juny
Algèria: 20 de setembre
La difusió entre els socis d’actes relacionats amb els drets humans i la cooperació ha
estat en relació a:
•

El documental “Bajo la Palma”, de la col·laboradora d’AsF a Colòmbia: Maria
Jesús Pinto, 6 de febrer.

•

La informació sobre la problemàtica de la transferència de la direcció de l’Arxiu
General de la Nació del Perú, 24 de febrer.
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•

Els actes de constitució de la Plataforma contra la impunitat del franquisme a
Barcelona, 26 de juny.

Així mateix, s’han rebut sol·licituds d’informació relativa a la creació d’una AsF o AsFInternacional: en el Regne Unit, 14 de març, i a Bangladesh, 4 d’octubre.
S’ha gestionat les sol·licituds de cooperació internacional rebudes des de:
•

Senegal, Centre National des Archives Judiciaires du Senegal

•

Direcció Nacional del arxivo Histórico de Perú, a través de Denis Gózar

•

Sud-àfrica, Marius Coetzee

En el decurs del 2010 AsF va ser preseleccionada per rebre el Premi Príncep de Viana
de la Cultura 2010, a proposta de la Comisión de Archivos y Bibliotecas del Consejo
Navarro de Cultura. Aquest premi és atorgat pel govern de Navarra i té com objectiu
reconèixer la trajectòria de persones o entitats rellevants en el món de la cultura. AsF
quedà entre els 8 finalistes al premi, que va ser, finalment, atorgat al lingüista alemany
Jurgen Unterman.

Publicacions
Durant l’any 2010 s’ha confeccionat el butlletí núm.21, que recull l’estat dels principals
projectes, els acords de la Junta, així com les notícies més destacades sobre les
nostres activitats.
Per a la Campanya de Nadal, enguany, s’ha editat un punt de llibre-calendari que s’ha
fet arribar a tots els socis per desitjar-los un Bon Any 2011.

Pàgina Web
Quant a la web, durant aquest any es va creure necessari actualitzar-la per fer-la més
atractiva des del seu inici i també actualitzar-ne els continguts. Així es va modificar la
pàgina d’inici afegint-hi fotos canviants de diversos projectes d’AsF que per sí soles ja
mostrin quina és la feina que desenvolupa AsF. També es van redactar de nou, i
posteriorment traduir al castellà, francès i anglès, molts apartats que havien quedat
obsolets. En aquest sentit es va crear un nou apartat per explicar que és AsF
Internacional i mostrar els contactes de les diferents AsF del món. A part de
l’actualització setmanal de notícies, es van introduir altres petites millores per adaptar____________________________________________________________________________________
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la a la nova realitat, com actualització de la nova junta, fer que la informació més
recent estigués sempre a dalt (en projectes, memòries, butlletins, notícies...). Es va
començar a utilitzar l’àrea privada per desar-hi documentació de caràcter intern i amb
accés restringit als membres de la junta. La web preveu també un ús similar per a tots
els associats. També durant el 2010 s’ha activat un control de les visites a la web que
fins ara no estava previst.

Barcelona, 31 de desembre de 2010

Mariona Corominas i Noguera

Roser Rodríguez Baches

Presidenta

Secretària general
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