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INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2012, les tasques portades a terme s’han centrat en la
continuïtat dels projectes de cooperació i desenvolupament, així com en
consolidar l’estructura operativa de l’entitat.
Respecte als projectes, cal destacar la continuació del recolzament a l’Arxiu
Nacional de la República Àrab Democràtica Sahrauí, l’impuls al Projecte
d’organització i accés als arxius i documents dels règims repressius
d’Iberoamerica, i l’actuació en els arxius dels Casals Catalans de Cuba, Mèxic
i Montevideo
D’altra banda, aquest any s’ha produït un fet rellevant: el canvi de seu,
forçat per l’obligació d’haver de deixar el local del Passatge del Crèdit –que
havia acollit l’entitat pràcticament des de la seva fundació- a requeriment de
la propietat; la mudança es produí el mes d’abril i, després de realitzar una
exhaustiva cerca i valorar aspectes diversos, d’espai, comunicacions, cost,
etc... es va decidir establir la nova seu al carrer Rocafort, núm. 242 bis, 3r
pis. No cal dir l’enrenou que va significar el trasllat de tot el material de
l’antiga seu a la nova ubicació. Amb tot, avui podem dir que aquest canvi ha
significat una evident millora en les instal·lacions de què disposem.
Una altre qüestió a destacar han estat les gestions amb l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades per tal de donar d’alta la base de dades d’AsF que
conté la informació dels socis, la qual cosa ens permet acomplir ja la
normativa vigent al respecte.
Quant a activitats de formació, s’ha organitzat un curs d’història oral per a
col·laboradors en projectes de recerca de desaparicions forçoses a Siria i
Algèria i, principalment, cal destacar la celebració de les VI Jornades d’AsF,
amb el títol d’Arxius, Identitat i Exili.
Pel que fa a activitats de difusió, cal destacar l’acte de lliurament de la
documentació digitalitzada en el transcurs del tractament arxivístic de l’arxiu
de l’Orfeó Català de Mèxic, i la presentació del llilbre “Maternidad en Prisión
politica. Uruguay 1970-1980”.
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També cal remarcar l’esforç de presència a les xarxes socials, amb la creació
d’un perfil de Facebook i Twitter, i la presència regular a la llista de
distribució ARXIFORUM; així mateix, s’ha procurat millorat el web i mantenirlo actualitzat. Amb tot, cal convenir que aquesta vessant de projecció
pública, en especial cap al col·lectiu d’associats, es un dels elements que
caldrà potenciar en el futur.
Evidentment, aquest any 2012 ha estat marcat per la situació actual que viu
el nostre país. La crisi ha afectat AsF en dos aspectes bàsics: En primer lloc,
el pagament de les subvencions institucionals s’ha retardat més del compte,
afectant el desenvolupament dels projectes i, d’altra banda, la precarietat
existent ha provocat la pèrdua d’alguns socis, la qual cosa repercuteix
directament en una disminució d’ingressos i, en general, no afavoreix
l’activitat de l’associació. Per mirar de donar resposta a aquest darrer
aspecte es va crear una nova quota molt reduïda per a col·lectius en
dificultats.

ORGANITZACIÓ INTERNA D’AsF
La junta directiva s’ha reunit 12 vegades durant l’any, onze de caràcter
ordinari i una de caràcter extraordinari. Òbviament, a banda de les reunions
de Junta, hi ha hagut una munió de reunions dels diferents grups de treball,
en funció de les necessitats dels diferents projectes i assumptes.
El 16 de novembre, coincidint amb la celebració de les VI Jornades, es va
portar a terme la corresponent Assemblea general de socis.
La composició de la Junta ha continuat conformada amb les mateixes
persones que la van formar a partir del mes de setembre de l’any 2011.
Respecte els socis, s’han donat d’alta 9 persones i se n’han donat de baixa 6,
fins el moment l’entitat compta amb 169 socis.
Aprofitant el canvi de seu social que anteriorment esmentàvem, es va
realitzar un tractament de classificació i arxivament de l’arxiu de l’entitat,
que ha permès millorar l’accés a la documentació continguda.
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TRESORERIA
En el capítol d’ingressos s’ha comptat amb 6.245 € procedents de les quotes
dels socis individuals i institucionals, i 166,35 € en concepte de donatius. Les
subvencions concedides per diferents administracions per tal de dur a terme
els projectes impulsats per la nostra organització pugen a la quantitat de
23.641,53 €.
En el capítol de despeses, s’han destinat al finançament dels projectes de
cooperació un total de 28.731,80 €. Les despeses de funcionament de l’ONG
sumen un total de 6.947,86 €, 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.
L’exercici 2012 s’ha liquidat amb una desviació negativa del pressupost de
5.626,78 €. Això ha estat motivat per diverses causes:
• per una banda la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya ha
comportat l’obligació d’aportació d’un 30% per part d’AsF en concepte
de cofinançament del projecte dels Casals Catalans
• per altra banda, l’organització de les Jornades d’AsF del mes de
novembre que han tingut un cost superior al previst
• i finalment a les despeses extraordinàries motivades pel canvi de seu
social.

RELACIONS EXTERNES
Relacions Institucionals
Durant l’any 2012, s’han mantingut els habituals contactes amb les
institucions que ens han recolzat i ens recolzen.
En aquest aspecte, ha estat continuada la comunicació amb diferents
organismes de la Generalitat de Catalunya: amb els responsables de la
Direcció General del Patrimoni Cultural, depenent del Departament de
Cultura, amb la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, del
Departament de

Presidència de la Generalitat de Catalunya i amb el
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Memorial Democràtic, depenent del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
Pel que fa a les institucions estatals, s’han mantingut contactes periòdics
amb la Subdirección General de Archivos Estatales, depenent del Ministerio
de Educación, Cultura i Deporte.
Així mateix, s’ha continuat la relació amb l’Ajuntament de Barcelona, a
través del programa Barcelona Solidària.

Relacions amb l’entorn professional
Arxivers sense Fronteres Internacional
Com a membres i impulsors de la xarxa d’AsF internacional, que actualment
presidim, hem procurat mantenir el màxim contacte amb les associacions
d’AsF’s dels diferents països, així com donar suport a aquells professionals
que han mostrat el seu interès per constituir noves associacions en el seu
territori; en aquest sentit, s’han mantingut uns primers contactes amb
arxivers de EEUU, de Noruega, o de Senegal per a que poguessin constituir les
respectives associacions.
Així mateix, s’ha procurat implicar les organitzacions d’AsF dels diferents
països en que hem impulsat projectes en la consecució dels mateixos, com es
el cas d’AsF Mexico i AsF Uruguay.
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA)
Com a membre del consell plenari de la Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros, AsF ha participat en les sessions que s’han dut a terme durant
l’any 2012, els dies 20 de maig i 20 d’octubre.
Aquesta ha estat una participació activa, col·laborant en el grup de treball de
formació existent, i plantejant propostes d’activitats; en aquest sentit, a
partir d’una proposta de la nostra associació, el dia 1 de desembre es va
celebrar a València una Jornada tècnica que tenia com a eix la formació en
arxivística.
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També cal esmentar el suport de la CAA per fer possible l’organització de les
VI Jornades d’AsF: Arxius Identitat i Exili.

PROJECTES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Suport a l’Arxiu Nacional de la República Àrab Sahrauí Democràtica
AsF coopera des de l’any 2006 amb l’Arxiu Nacional de la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD). Durant l’any 2012, a banda de l’activitat estricta
d’arxiu, s’hi han desenvolupat petites activitats de formació pel grup de
treballadores que hi realitzen les seves tasques.
L’Arxiu de la RASD i els seus tècnics gestionen els fons situats al dipòsit
documental del recinte de la presidència a Rabuni i els del Ministeri de
Comunicació situats a l’edifici construït fa uns anys per una ONG austríaca.
Un equip tècnic format per 10 persones i un director tècnic son els receptors
de la documentació produïda

pels diversos ministeris que conformen

l’estructura administrativa de la RASD. També custodien a les seves modestes
prestatgeries documentació de la formació del Front Polisari i de la guerra
amb Marroc i Mauritània finalitzada a principis del 90.
Durant el 2012 s’han incrementat les transferències des de les sis wilayes amb
l’ajut encara del 4 x 4 cedit fa anys des de l’Ajuntament de Torredembarra,
per tal que l’absència d’estructures d’arxius en aquests nivells de la dèbil
administració malmeti els fons documentals generats a les wilayes. Durant tot
l’any s’han mantingut en contacte amb l’ordinador portàtil cedit l’any 2011
per AsF que té connexió a la xarxa internet.
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A banda del suport directe per mantenir una assignació econòmica molt
modesta a tots els membres de l’equip durant aquest any va tenir lloc la
presentació del projecte i la seva difusió el 16 de novembre de 2012 durant
las VIe Jornades de AsF Arxius, Identitat i Exili realitzades al Museu Marítim
on vam poder comptar amb la presencia de Núria Salamé presidenta de la
Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí. Durant el 2012
la implicació de l’equip tècnic de l’ Arxiu de la RASD ha augmentat

la

formació rebuda el 2011 ha estat clau en aquesta nova etapa per millorar els
resultats d’aquest any. Durant l’any el Director General i el Coordinador de
l’equip tècnic han organitzat al propi arxius classes de idiomes i d’informàtica
a la seu de l’arxiu. Les retallades han obligat a rebaixar un 25% el volum ja
migrat d’incentius que van rebre l’any anterior. La comunicació amb AsF s’ha
incrementat i s’han rebut informes quadrimestrals dels treballs realitzats.
Projecte de cooperació dels Casals Catalans
El marc d’aquest projecte es basa en el treball del tractament arxivístic i la
recuperació de la documentació generada per l’activitat dels casals catalans
que existeixen arreu del món. Aquest any s’ha mantingut la col·laboració amb
les comunitats de Mèxic i de Cuba (La Havana), i s’ha iniciat un nou projecte a
l’Uruguai, al casal català de Montevideo. Cal fer un especial esment al suport
que aquest projecte rep per part de la Generalitat de Catalunya, a través dels
Departaments de Presidència i Cultura.
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Després d’anys treballant, el dia 4 de juny, es va realitzar al Palau Moja,
l’acte de presentació del projecte de tractament i digitalització de l’Arxiu de
l’Orfeó Català de Mèxic. En aquest acte és va lliurar més de 20.000 imatges
de documents digitalitzats, a l’Orfeó i a la Generalitat de Catalunya per tal de
dipositar-ho a l’Arxiu Nacional de Catalunya i al Dipòsit Digital d’Arxius de
Catalunya, amb l’objectiu de preservar la informació continguda en aquest
fons i permetre l’accés a les persones interessades en la seva consulta. Cal fer
un reconeixement també a la col·laboració fonamental del mateix Orfeó
Català de Mèxic i d’AsF Mèxic.
Pel que fa a l’Arxiu Històric de la Societat de Beneficència de Naturals de
Catalunya (SBNC) a L’Havana, la més antiga de les associacions creades pels
emigrants catalans, s’ha continuat la digitalització del fons que s’inicià, sota
la coordinació d’AsF, l’any 2010. Fins ara, els treballs s’han centrat en dos
sèries documentals: Correspondència i Socors.
La sèrie Correspondència inclou els escrits rebuts o emesos per l’entitat entre
1914 i 1987, i ens permet obtenir una radiografia de les relacions de l’entitat
amb els propis associats, amb l’administració espanyola i cubana, i amb les
restants associacions regionals d’emigrants espanyols, tant catalans com
d’altres regions, dintre i fora de Cuba. La digitalització d’aquesta sèrie,
finalitzada al llarg del 2012, ha permès obtenir 18.000 imatges, corresponents
a 14.000 documents, que actualment es troben en procés d’edició i revisió.
També s’està treballant amb la informatització dels inventaris mecanoscrits
de què ja disposava l’entitat, i en l’aprofundiment de la descripció,
inicialment molt sumària.
La documentació de Socors, amb una caràcter més seriat i administratiu,
generada entorn la funció assistencial que articulà l’activitat de l’entitat fins
la segona meitat del segle XX, ens descobreix les històries d’aquells que van
fracassar en el seu intent per fer les Amèriques, i ens apropa a la comprensió
de les relacions de poder i les diferències de classe existents en el si de la
comunitat d’emigrants. L’any 2012 s’ha reiniciat la digitalització de la sèrie
Socors, aturada el 2011 en detectar-se deficiències en la qualitat de les
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imatges obtingudes: s’han obtingut 11.353 imatges noves, majoritàriament
sol·licituds de socors adreçades a la SBNC, i s’han introduït canvis en el
procediment de treball adreçats a minimitzar els errors i garantir la qualitat
final de les imatges. Tot i això, no ha estat encara possible implementar un
programari específic per a la gestió i edició massiva d’imatges, donades les
limitacions de l’equipament informàtic amb què es compta. En aquest sentit,
bona part de la despesa pressupostada per a la compra de materials aquest
any s’ha destinat a l’adquisició d’una torre d’ordinador, amb un processador i
una RAM suficient per al treball massiu amb imatges.
Durant l’estada del cooperant a L’Havana, i conjuntament amb el personal de
l’arxiu, es va realitzar una valoració del volum pendent de digitalització de la
sèrie Socors (aproximadament 19.000 imatges) i de la documentació del fons
del Centre Català (entre 4100 i 5300 imatges), a fi d’establir prioritats de cara
a la continuïtat del projecte durant el 2013.
L’entrega formal d’una part de les imatges obtingudes a l’Arxiu Nacional de
Catalunya, inicialment prevista per a la tardor del 2012, coincidint amb la
trobada de Casals Catalans a Barcelona que finalment no va tenir lloc, ha
quedat postergada per al 2013.
Aquest any també hem iniciat les tasques de recuperació i digitalització de
l’arxiu del Casal Català de Montevideo. L’any 2006, un cooperant d’Arxivers
sense Fronteres es va traslladar a Montevideo per realitzar l’informe de
prospecció d’Arxius i Fons Documentals d’aquest casal, mitjançant el qual es
va identificar la documentació a digitalitzar i l’estat de la mateixa i,
d’aquesta manera es van proposar unes línies d’actuació:
1. Intervenció d’urgència en la documentació afectada per fongs
2. Organització de la documentació
3. Digitalització de la documentació
4. Material i espai adequat per a la documentació.
Aquest projecte es va dividir en dues fases, en la primera es va treballar per
proporcionar

l’estructura

necessària

(mobiliari,

equips

informàtics

i

audiovisuals) i l’elaboració dels instruments tècnics necessaris per a procedir

Memòria 2012 AsF

a digitalitzar i organitzar la documentació (quadre de classificació, mètode de
descripció, base de dades, sistema de digitalització, etc.)
En la segona fase, el mes de desembre, es va enviar un cooperant d’AsF, a
Montevideo per iniciar el projecte de digitalització del fons documental del
Casal Català, aquest treball es realitzà conjuntament amb AsF Uruguai. Per
part d’AsF Espanya, vam portar els materials necessaris (càmera fotogràfica,
discs durs, etc) i els instruments tècnics dissenyats amb aquesta finalitat, i
AsF Uruguai va destinar un arxiver membre del seu equip a digitalitzar les
imatges i complimentar les bases de dades requerides.
El resultat que s’espera és identificar els materials, separant la documentació
malmesa per tal d’evitar cap tipus de contagi amb la resta que s’ha de
digitalitzar. En segon lloc, organitzar-la seguint el quadre de classificació.
Seguidament numerar els originals per tal que aquest número sigui el que
integri la base de dades amb la imatge digital. Fer proves tècniques de la
digitalització i de les bases de dades i, en darrer lloc establir el procediment
de treball futur que es coordinarà des d’AsF Espanya.
Es preveu enllestir aquestes tasques en uns tres mesos.
Projecte d’organització i accés als arxius i documents dels règims repressius
d’Iberoamerica”
El projecte va iniciar-se l’any 2005, amb l’objectiu d’identificar, localitzar,
recuperar i preservar la documentació i poder fer-la accessible. Els fons
documentals contenen informació relacionada amb els abusos dels diferents
governs de les dictadures militars de la zona sobre gran part de la població.
L’any 2012 s’ha seguit treballant amb la pàgina web, un instrument que un
cop acabat permetrà difondre els fons documentals.
Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració del Ministerio de Cultura a
traves de la Subdirección General de Archivos i amb el suport i la participació
dels membres d’Arxivers sense Fronteres Espanya, Argentina, Bolívia, Brasil,
Xile, Colòmbia, Equador, Mèxic i Uruguai.
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES
Jornada "Documenting Human Rights Violations"
El dia 25 d'abril de 2012 Antonio González Quintana va participar,
representant AsF i convidat en la seva condició d'especialista en arxius i drets
humans, a la Jornada "Documenting Human Rights Violations". Organitzada a
Berna pel Departament Federal d'Afers Exteriors de la Confederació Suïssa, els
Arxius Federals Suïssos i la fundació Swisspeace, la Jornada va aplegar prop de
50 especialistes, legisladors, responsables polítics i investigadors interessats
en la conservació d'arxius relacionats amb abusos de drets humans, i ha servit
per presentar oficialment el projecte "Archives and Dealing with the Past".
La Jornada va servir d’encontre per intercanviar impressions sobre quines són
les bones practiques i els desafiaments en la defensa del Drets Humans davant
els tribunals nacionals i internacionals o bé en les Comissions de la Veritat i de
la Reconciliació. En aquesta línia de treball, les propostes exposades es van
centrar en qüestions com la protecció i preservació dels arxius, els obstacles
persistents en l’accés als arxius de la policia i l’obertura dels arxius militars
pel que fa als procediments judicials, tant nacionals com internacionals, a
més de destacar el paper de les xarxes socials i les noves tecnologies per
documentar les violacions dels drets humans, com en el cas de la primavera
àrab.
La Jornada es va inaugurar amb la presentació del projecte "Archives and
Dealing with the Past", a càrrec de Mô Bleeker (Head of Task Force DWP,
FDFA), Andreas Kellerhals (Director, Swiss Federal Archives) i Anita Müller
(Director, swisspeace); tot seguit, Trudy Huskamp Peterson (Presidenta del
Grup de treball de Drets HumansDel Consell Internacional d’Arxius ICA/CIA)
va presentar la ponència The Importance of Archives and Documentation in
Dealing with the Past. En el panell d’experts de la taula rodona trobem
personalitats com: Yasmin Sooka de la Fundació pels Drets Humans, de Sud
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Àfrica; Antonio González Quintana, en representació d’Arxivers sense
Fronteres,

Espanya; Patricia Tappatá de Valdez de Memoria Abierta,

d’Argentina. Alberto José García Rodríguez (Archivo Histórico de la Policía
Nacional, Guatemala; entre d’altres.
Els participants van convenir unànimement que mentre les noves tecnologies
proporcionen l’oportunitat de donar a conèixer les violacions del Drets
Humans, tant en el passat com en el moment en què passen, de manera
eficaç i global, porten amb sí nous riscos i desafiaments dels quals cal ocuparse i tenir en tot moment present.
Enllaç

recomanat:

http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-

past/about.html
Els arxius i el retiment de comptes. Mèxic, 20 de juny de 2012
El dia 20 de juny es va celebrar a l’Auditori de l’Archivo General de la Nación,
una taula rodona sobre Els Arxius i la rendició de comptes, emmarcada per la
signatura del conveni pel qual aquesta institució s'ha incorporat a la Xarxa per
la Rendició de Comptes, integrada per un conjunt de més de 60 institucions.
La participació d’AsF es va concretar amb la participació de Ramon Alberch
com a President d’Arxivers sense Fronteres Internacional. També hi eren
Cecilia del Carmen Azuara Arai, de l’ Institut Federal d’Accés a la Informació
Pública (IFAI), Mauricio Merino Huerta, Professor investigador del CIDE i
Representant de la Xarxa de Rendició de Comptes (RRC), i la Directora de
l’Arxiu General de la Nació de Mèxic, Aurora Gómez Galvarriato.
Alguns dels temes que es van posar a damunt la taula van ser la importància
de la relació arxius-transparència-retiment de comptes i la importància de
comptar amb una Llei Federal d’Arxius i la construcció d’un Sistema Nacional
d’Arxius per tal de poder exigir el dret d’accés a la informació. Segons els
presents, el retiment de comptes ha de contribuir a l’enfortiment de la
relació entre autoritats i ciutadania,

a conèixer i a donar comptes de la

gestió pública que fan els governants i de la vigilància ciutadana d’aquesta
gestió. Es va posar un especial èmfasi en el fet que sense uns arxius
organitzats i accessibles difícilment es podrà assolir en plenitud aquest
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objectiu de retiment de comptes, entès com una nova manera de relacionarse entre les administracions i la ciutadania. També es va remarcar el fet que
Amèrica Llatina està liderant aquest moviment democràtic en base a la
pressió de la societat civil. La Jornada va concloure amb la signatura del
conveni.
Participació en els cursos d’estiu 2012 de la Universitat de Navarra
En el marc dels cursos d’Estiu de la Universitat de Navarra, el dia 14 de
setembre, la vocal de projectes d’Arxivers sense Fronteres, Sara Folch, va
presentar la comunicació L’associacionisme de l’emigració: el cas del Arxiu
de la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya a L’Habana en el
curs d’estiu “La custodia de la memoria de las instituciones sin ánimo de
lucro: ¿cómo organizar el archivo?”1, organitzada a Pamplona per la
Universitat de Navarra. La comunicació pretenia donar a conèixer el projecte
de digitalizació de la documentació històrica de la entitat que AsF – España
coordina des del 2010, així com posar de relleu l’esforç que la Societat de
Beneficència de Naturals de Catalunya realitza per conservar, organitzar i
difondre el propi llegat documental i el d’altres associacions de emigrants
catalans ja desapareguts. Més enllà de la pròpia dinàmica interna de la
Beneficència

Catalana,

com

se

la

coneix

popularment

a

Cuba,

la

documentació de l’arxiu permet reconstruir les relaciones institucionals de
l’entitat amb l’antiga metròpoli, però també la xarxa associativa generada
por les institucions catalanes i espanyoles a Cuba, així com les relacions
mutuals o de poder establertes entre los membres de la pròpia colònia
catalana. El servei d’arxiu de la Beneficència Catalana, dirigit per Lluïsa
Ribot, ha atès en els últims anys no només consultes d’investigadores, sinó
també de particulars que necessitaven acreditar ser descendents de ciutadans
espanyols per poder exercir el dret a tramitar la sol·licitud de nacionalitat
reconegut per la Llei de la Memòria Històrica. Ens va semblar que, per la
riquesa del fons, la funció social i cultural que exerceix, així com per les

1

http://dpto.educacion.navarra.es/cursosdeverano2012memoria/html/programa_unav_9.html
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dificultats de gestió associades a la distància i les particularitats del país,
aquesta experiència podia resultar d’interès a altres professionals que
s’enfronten aquí, des d’un marc jurídic, econòmic i cultural diferent, a
problemes molt semblants en relació a l’organització i gestió de l’arxiu
documental de les institucions sense ànim de lucre.

El text complet de la comunicació es pot trobar a:
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/23131/1/El%20asociaciacioni
smo%20de%20la%20emigraci%C3%B3n.%20Archivo%20Pompeu%20Fabra%20_%28
Sara%20Folch_%29x.pdf
i la presentació de la comunicació a:
http://prezi.com/wip9wd_kj-vt/archivo-pompeu-fabra/.
Jornada: “¿Todavía a vueltas con la formación en las Asociaciones? Buscando
soluciones”
El dia 1 de desembre es va celebrar a València una Jornada tècnica destinada
a presidents i vocals de formació de les Associacions, així com a membres del
propi grup de treball existent a la CAA. Aquesta Jornada tenia com a objectiu
reflexionar sobre l’estat de la qüestió de la formació dels professionals, veure
quins eren els punts forts i dèbils de l’oferta formativa, buscant solucions per
a proposar als professionals una formació adequada que permeti afrontar els
reptes i aprofitar millor les oportunitats del moment actual. AsF va estar
representada per l’Alfred Mauri, soci d’AsF i Cap d’estudis de l’ESAGED.
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ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DIVERSES
Organització de curs d’història oral
AsF a instància de l’associació SODEPAU, va organitzar, a Barcelona, un curs
de memòria oral per a col·laboradors de projectes de recerca de
desaparicions forçoses de Síria i Algèria. El curs va tenir lloc els dies 11, 12,
13 i 14 d’abril i va comptar com a professorat amb la Dolors Bernal, el Joan
Corbalán, Gerard Corbella i Jordi Amigó.
VI Jornades d’AsF: Arxius, Identitat i Exili
Els dies 16 i 17 de novembre van tenir lloc a la sala d’actes del Museu Marítim
de Barcelona les VI Jornades d’ Arxivers sense Fronteres, amb el lema “Arxius,
identitat i exili”.

La preservació de la identitat dels pobles, en un context de necessària
diversitat cultural, es un dels objectius de l’activitat d’Arxivers sense
Fronteres; aquesta preservació ha de tenir un dels seus principals fonaments
en la conservació i el correcte tractament dels arxius, com a un dels màxims
exponents d’aquest concepte identitari. Els arxius donen testimoni de
l’activitat de les persones, de les societats i dels pobles.
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D’altra banda, l’exili, sempre forçat per situacions de conflicte, esdevé un
element que posa a prova el manteniment d’aquesta identitat de persones i
pobles, i esdevé sovint una font generadora de patrimoni documental, que els
arxius han d’acollir i preservar.
El programa va estar dirigit especialment a gestors d’organitzacions no
governamentals, cooperants, arxivers, historiadors, estudiants i en general
persones amb interès o que realitzin activitats relacionades amb el món de la
cooperació internacional.
L’organització de les Jornades va anar a càrrec de dues comissions, una
científica, integrada per Jordi Amigó, Ricard Ibarra, Jordi Serchs, Maria Utgés
i Jaume Zamora, i una altra organitzadora, integrada per Núria Carreras, Sara
Folch, Andreu Gurrera, Pedro Larregle, Cristina Magrinyà i Núria Poy.
Cal destacar la participació solidària de tots els ponents: Josep Maria
Figueres, Núria Salamé, Gerard Corbella, Oriol Dueñas, Josep Fernández,
Laura Borràs, Dolores Cabra i Montserrat Bailac. I no oblidar, la col·laboració
del Museu Marítim de Barcelona, fonamental pel desenvolupament de
l’esdeveniment.
Finalment, no podem obviar l’èxit d’inscripció, amb més de 80 persones
inscrites.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Assumint que cal realitzar un esforç de millora pel que fa als aspectes de
difusió i comunicació, durant l’any 2012 s’ha procurat avançar en aquest
àmbit.
Aquesta voluntat de millora s’ha concretat en:
-

Increment de la difusió entre els socis de totes les notícies i actes
d’AsF.

-

Creació d’una nova pàgina de Facebook per potenciar les xarxes
socials.

-

Impuls a la pàgina web, amb actualització de continguts i
manteniment regular.
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-

Inserció periòdica de notícies a la llista de distribució ARXIFORUM

-

Atenció personalitzada de totes les consultes formulades per
persones o institucions que han mostrat algun tipus d’interès per la
nostra activitat.

PUBLICACIONS
Durant l’any 2012 s’ha donat continuïtat a l’edició del butlletí de l’Associació
que, com sempre, resulta un instrument cabdal per a poder conèixer
l’activitat de l’entitat. Cal dir que per una qüestió de reducció de despesa,
s’ha decidit, a partir d’aquest número, editar-lo tan sols en suport electrònic;
d’aquesta manera es garanteix la màxima difusió alhora que hi ha una
significativa disminució de la despesa a realitzar.

D’altra banda, el dia 14 de juny es va presentar a la sala d’actes de la Casa
Amèrica de Barcelona el llibre “Maternidad en Prisión Política”, elaborat amb
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el suport d’AsF a partir del testimoni de diverses dones empresonades i
torturades a les presons uruguaianes.

L’acte de presentació va comptar amb la presència, entre d’altres, de la
coordinadora del projecte, Sra. Graciela Jorge, actualment responsable
executiva de la Secretaria de Seguiment per a la Pau a l’Uruguai, i amb
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Pita, ambaixador de l’Uruguai a Espanya.

Barcelona, 31 de desembre de 2012

Ricard Ibarra Ollé

Núria Poy Sans

President

Secretària general
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