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INTRODUCCIÓ
L’any 2013, a banda de l’esforç per continuar amb els projectes de cooperació
i desenvolupament, també ha estat marcat per l´impuls important a la tasca
de comunicació que ja es va iniciar el 2012 i de les aproximacions d’AsF al
territori amb l’organització de diverses sessions sobre Arxius i Drets Humans.
Respecte als projectes, un any més s’ha recolzat l’Arxiu Nacional de la
República Àrab Democràtica Sahrauí, l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de
Guatemala , s’ha avançat en el Projecte d’organització i accés als arxius i
documents dels règims repressius d’Iberoamerica, i continuat la tasca en els
arxius dels Casals Catalans, concretament en els de Cuba, Mèxic, Montevideo
i Costa Rica.
D’altra banda, aquest any tocava renovar la Junta Directiva. El mes de juny
es van fer les eleccions a la nova Junta; això va comportar que alguns dels
companys que ens havien acompanyat en els darrers anys ens deixessin per
donar pas una junta renovada. Agraïm l’esforç solidari que els companys
sortints han dedicat a AsF, i donem la benvinguda als nous membres, que a
partir de mitjans d’any van posar tota la seva il·lusió en la tasca de l’entitat.
Per altra banda, AsF, ha passat a ocupar la vicepresidència de la Coordinadora
de la Asociación de Archiveros (CAA), la qual agrupa a totes les associacions
d’arxivers a nivell estatal.
Aquest any 2013, AsF ha patit, igual que la resta del país, la profunda recessió
que ja des de l’any 2010 ens afecta de manera important, una conjuntura que
ja va provocar la obligació de canviar la seu social l’any 2012.
Malgrat les dificultats Arxivers sense Fronteres ha complert, enguany, els 15
anys de vida. Va néixer a partir de la il·lusió d’uns arxivers compromesos amb
la professió i amb els drets humans, i així ha continuat. Des d’aquí
l’agraïment a tots aquells que n’han format part, des dels membres de la
Junta, els col·laboradors que han participat en alguns dels projectes i als socis
i institucions que han fet que AsF pogués continuar la seva tasca altruista.
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ORGANITZACIÓ INTERNA D’AsF
La junta directiva s’ha reunit 12 vegades durant l’any, onze de caràcter
ordinari i una de caràcter extraordinari.
A nivell d’organització interna, el canvi més significatius ha estat la renovació
de la Junta 2009-2013. Es va convocar l’Assemblea General extraordinària el
19 de juny de 2013, a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona per tal d’afrontar el nou període 2013-2017. Com a resultat de la
votació dels socis, la nova Junta Directiva d’Arxivers sense Fronteres ha estat
conformada per les persones següents:
President: Ricard Ibarra
Vicepresidenta: Núria Carreras
Secretària general: Gemma Alonso
Tresorera: Montse Cervera
Vocalia de publicacions: Raül Aguilar
Vocalies de comunicació: Maria Ayet i Pedro Larrègle
Vocalia de cooperació: Jordi Amigó i Sara Folch
Vocalia de projecció estatal: Júlia Rodríguez
Delegat d’AsF Internacional: Ramon Alberch
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D’altra banda, considerant que calia potenciar la difusió de la tasca de
l’entitat, millorar la comunicació amb el socis i fer-nos presents a les xarxes
socials, una de les novetats de l’any 2013 ha estat la formació d’un grup de
comunicació.

Aquest grup està encapçalat per la Maria Ayet i també hi

col·labora la Gemma Alonso, la Sara Folch, el Pedro Larrègle, el Raül Aguilar,
la Maria Jesús LLavero i la Núria Carreras.
Respecte els socis, s’ha fet un esforç de captació, amb el resultat de 13 noves
altes, mentre que hi ha hagut 7 baixes. A desembre de 2013 el nombre total
de socis es de 175.

TRESORERIA
En el capítol d’ingressos s’ha comptat amb 5.915,00 € procedents de les
quotes dels socis individuals i institucionals, i 63,15 € en concepte de
devolucions de comissions bancàries. Les subvencions concedides per
diferents administracions per tal de dur a terme els projectes impulsats per la
nostra organització pugen a la quantitat de 13.166,33 €.
En conjunt, l’any 2013 AsF ha ingressat un total de 19.144,48 €.
En el capítol de despeses, s’han destinat al finançament d’activitats i dels
projectes de cooperació un total de 13.149,52 € (Casals Catalans, RASD, AHPN
Guatemala, Projecte d’organització i accés als arxius i documents dels règims
repressius d’Iberoamerica i Difusió).
Les despeses de funcionament sumen un total de 7.193,57 €, que corresponen
a despeses d’organització, secretaria, material d’oficina, desplaçaments,
enviaments de correus, lloguer del local, suport comptable i jurídic i telèfon.
L’exercici 2013 s’ha liquidat amb una desviació negativa del pressupost de
1.198,61 €.
L’any 2013 s’ha fet efectiu el reintegrament d’una part de la subvenció
concedida pel Programa Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona per
a desenvolupar el projecte de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc)
durant els anys 2010-2011. Aquest reintegrament correspon a la part no
executada del projecte.
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RELACIONS EXTERNES
Relacions institucionals
Durant l’any 2013, 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

Memorial Democràtic, depenent del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
També s’han mantingut els contactes habituals amb l’Ajuntament de
Barcelona, per tal de valorar la possible col·laboració amb “Barcelona
Solidària”, així com amb la Casa Amèrica de Catalunya.
Pel que fa a les institucions estatals, s’han mantingut contactes regulars
amb la Subdirección General de Archivos Estatales, depenent del Ministerio
de Educación, Cultura i Deporte.

Relacions amb l’entorn professional
Declaració Universal sobre els Arxius
La Declaració Universal sobre els Arxius (DUA)va ser elaborada pel Consell
Internacional d’Arxius (ICA), que representa a la comunitat professional que
es dedica a la gestió documental i els arxius en el món, i en l’Assemblea
general que es portà a terme a Oslo, el setembre del 2010, va ser aprovada
per unanimitat dels delegats de l’ICA com expressió de les exigències
fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la
finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius tan en la transparència
administrativa i en la rendició de comptes democràtica con en la preservació
de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.
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El 17 de juliol de 2013, el Ple del Parlament de Catalunya adoptà de forma
institucional la proposta la Declaració Universal sobre els arxius, essent un
dels primers parlaments que s’adheria a la mateixa.

Una nombrosa
delegació d’arxivers
varem poder
presenciar, al
Parlament, l’adhesió a
la DUA. AsF va ser a la
tribuna dels convidats
juntament amb
l’Associació d’Arxivers
i Gestors Documentals
de Catalunya.

Arxivers sense Fronteres Internacional
Enguany, a la reunió anual corresponia, a més, la renovació de la Junta
Directiva del Consell Internacional de Coordinació (CIC) i que actualment està
integrat per Espanya, França, Noruega, Mèxic, Bolívia, Equador, Colòmbia,
Perú, Brasil, Xile, Argentina i Uruguai. Recordem que el seu objectiu principal
és integrar les activitats de les distintes associacions que conformen AsF,
donar-li visibilitat davant la societat i els governs, coordinar els projectes
comuns i animar a la creació de noves AsF arreu del món.
La reunió se celebrà mitjançant una plataforma “on line”, el divendres 15 de
novembre i, a banda dels punts de l’ordre del dia, es va votar la renovació de
la nova Junta Directiva del CIC que quedà configurada per unanimitat per al
període 2013-2017 de la manera següent:
President: Ramon Alberch i Fugueras (AsF-Espanya)
Vicepresident: Ramón Aguilera Murguía (AsF-México)
Secretaría General: Aída Luz Mendoza Navarro (AsF-Perú)
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D’altra banda, AsF Internacional forma part de l’organització Open
Government

Partnership

(Aliança

per

al

Govern

Obert

-

http://www.opengovpartnership.org ) que és constituït per governs, entitats i
associacions de 61 països per tal de promoure polítiques de transparència,
accessibilitat i retiment de comptes als ciutadans per part dels governs. AsF
Internacional, forma part del Consell Assessor de la societat civil per al govern
obert i en aquest sentit participà des del 29 d’octubre fins el 2 de novembre
de 2013 a la Cimera celebrada a la ciutat de Londres. En concret, AsF es va
fer present als seminaris dedicats a l’accés a la informació, a la transparència
de les administracions públiques, a la protecció de
dades i finalment a la discussió sobre la nova agenda
per a la transparència. La trobada va aplegar prop de
cinc-centes persones d’arreu del món i va palesar la
manca de presència dels arxivers en aquests debats
internacionals i la necessitat de difondre la importància
dels arxius i els seus professionals en la construcció d’una societat que
s’encamina a una major obertura de la informació com a fonament de
transparència i bon govern.
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros (CAA)
Enguany, en compliment dels seus estatuts, i en la segona reunió del Plenari,
celebrat el dia 15 de juny de 2013, la CAA també va renovar la Junta
executiva de la Coordinadora, quedant de la manera següent:
Presidència: ANABAD Cantabria – María Graciela Fernández
Vicepresidència: AsF – Núria Carreras
Tresoreria: ANABAD Aragó – Ana Gabarro Marco
Secretaría: ASARCA – Fernando A. Díaz
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La primera reunió dels membres de la nova junta es va fer el 14 de setembre i
la primera tasca va ser posar-se al dia dels temes pendents així com d’assumir
els compromisos i la continuïtat de les activitats iniciades per l’anterior junta.
De la mateixa manera que AsF s’ha vist afectada per les retallades, la CAA
també ha hagut d’assumir una nova retallada de la subvenció nominativa del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
En la darrera reunió del Plenari, del 30 de novembre, la Junta va posar sobre
la taula la voluntat de tenir un paper més actiu en la reivindicació dels drets
del col·lectiu d’arxivers i gestors documentals, denunciar les males condicions
en què es troben alguns arxius així com la poca cura i consciència que el món
polític té ver el seu paper.
Per altra banda, la Coordinadora vol fer un seguiment del que serà la nova
Llei de Transparència, i que ja es va fer una sessió de formació el mes de juny
de 2013. No es descarta fer alguna altra sessió en el 2014.
I en darrer terme, conjuntament amb aquesta nova orientació que se li vol
donar a la CAA, també es proposa la renovació de la pàgina web
http://www.archiveros.net i la participació en les xarxes socials (twitter i
facebook) per incrementar la difusió de les notícies.
Plataforma per la Comissió de la Veritat sobre els crims del Franquisme
Essent la defensa dels drets humans des de l’àmbit de l’arxivística, un dels
principals motius de la creació d’AsF –sinó el principal-, sembla evident que
totes aquelles iniciatives encaminades a aconseguir la justícia social i a
preservar els drets de les persones han de tenir el nostre suport. Per aquest
motiu, quan la Plataforma per la Comissió de la Veritat ens va convidar a
sumar-nos-hi, la Junta va donar el vistiplau per unanimitat.
La Plataforma és una iniciativa en al qual participen nombroses associacions
de la Memòria Democràtica compromeses amb la democràcia i l’esclariment
de la veritat. L’objectiu de la Plataforma és aconseguir que es constitueixi
una Comissió de la Veritat, que sigui totalment independent i que a través
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d’ella es conegui tota la veritat sobre els delictes i i crims del franquisme i,
que a Espanya es reconegui a les víctimes el seu dret a la veritat, a la justícia
i a la reparació.
La primera acció ha estat reunir-se amb el Grup de Desaparicions Forçades o
Involuntàries de les Nacions Unides a qui es va denunciar el desemparament
judicial i polític que sofreixen al nostre país els familiars dels afusellats
desapareguts i dels nens robats; així com l’incompliment del Conveni i la
Legislació que obliga a Espanya a investigar aquests delictes que són
imprescriptibles.
Des de la Plataforma es va engegar una campanya per demanar al Govern, a
altres institucions estatals i al President del Consell General del Poder Judicial
que compleixin amb les seves obligacions i duguin a terme les reformes i
mesures recomanades pel Grup de Treball de les Nacions Unides. Les
Associacions d’Arxius i Arxivers que recolzem la Plataforma de la Comissió de
la Veritat, com a Arxivers sense Fronteres, ho fem amb la total certesa que
podem ajudar a obrir línies de recerca, també orientar i recolzar als ciutadans
en les seves cerques. Es tracta d’una causa humanitària però també
democràtica, per això la recolzem. Espanya és l’únic país de la Unió Europea
que encara té moltes fosses comunes sense identificar i molts morts per
enterrar (http://comisionverdadfranquismo.com/)
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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 2013, a banda de l’activitat estricta
d’arxiu, s’ha incidit molt en les activitats externes i internes per millorar i
incrementar la difusió de les activitats realitzades pel grup de persones que
treballen a l’arxiu.
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 2013 s’han disminuït les transferències des de les sis wilayes per
l’avaria del vehicle 4 x 4 cedit fa anys des de l’Ajuntament de Torredembarra.
Ja s’han començat a fer contactes per tal de reparar el cotxe i continuar amb
les transferències de la documentació.
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Les tasques de difusió han continuat durant el 2013 amb els fons de l’arxiu del
Ministeri de Comunicació, de radio i televisió. La difusió d’aquestes tasques, a Espanya,
s’ha fet a través de la web d’Arxivers sense Fronteres, també des del perfil de
Facebook i Twitter. Remarcar que l’ús de les xarxes socials és una novetat del 2013
atribuible als canvis de la junta de l’Ong i de la creció de la vocalia específica de
comunicació, amb dedicació especial a les xarxes socials.

S´ha aconseguit mantenir la mateixa plantilla de treballadors de l’arxiu amb
un pressupost més reduït i això s’ha fet evitant desplaçaments del Director
General i del Coordinador de l’equip tècnic que han renunciat a fer la difusió
de les activitats de forma presencial i s’han centrat en la difusió a través de la
pàgina web y de les xarxes socials.

Memòria 2013 AsF Espanya

12

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), s’ha continuat amb el
projecte a l’Uruguai, al Casal Català de Montevideo i s’han fet els primers
contactes amb el Casal Català de Costa Rica. Pel que fa al conjunt de casals,
el de Mèxic, el de la Havana i recentment el d’Uruguai, cal dir que ha
comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través dels
Departaments de Presidència i Cultura.
Després de la presentació, l’any 2012, al Palau Moja, del projecte de
tractament i digitalització de l’Arxiu de l’Orfeó Català de Mèxic, el 2013 s’ha
continuat treballant en l’adaptació de la descripció per formalitzar un segona
i darrer lliurament d’imatges prevista pel 2014.
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, l’any 2013 s’ha finalitzat la digitalització de la sèrie de
Socors, produïda entorn la funció assistencial que articulà l’activitat de
l’entitat fins la segona meitat del segle XX. Finalment es va optar per
digitalitzar una selecció de la documentació que es considerà rellevant,
renunciant a la digitalització íntegra de la sèrie de sol·licituds de socors.
Això ha permès centrar l’activitat del 2013 en la digitalització del fons
documental del Centre Català, una associació cultural d’emigrants catalans a
Cuba que va tenir un pes rellevant a la societat cubana durant la primera
meitat del segle XX i, que en dissoldre’s, l’any 1965, va dipositar una part del
seu llegat documental a l’arxiu de la SBNC. En total s’hi conserven 0,8 ml de
documentació, de consulta freqüent per als investigadors usuaris de l’arxiu de
l’entitat, dels que s’espera obtenir entre 4100 i 5300 imatges durant les
campanyes 2013 i 2014.
Però tot i el manteniment de les tasques de digitalització a Cuba, durant el
2013 els esforços s’han centrat, com ja es va fer el 2011, en la revisió i edició
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de les imatges obtingudes des d’aleshores (un total de 34496), amb l’objecte
de garantir el manteniment dels nivells de qualitat que s’assoliren; i de
resoldre les deficiències en la descripció de la sèrie Correspondència. Amb
aquest objectiu s’ha formalitzat un conveni amb l’Escola d’Arxivística i Gestió
de Documents (ESAGED) per la incorporació d’un becari, que ha assumit
l’automatització i revisió dels inventaris de la correspondència (mecanoscrits
en origen) per adaptar-los als criteris i camps descriptius del mòdul de
primers tractaments de l’ANC.
L’any 2012 es van iniciar les tasques de recuperació i digitalització de l’arxiu
del Casal Català de Montevideo, prospecció que ja es va fer a l’any 2006.
La tardor de 2013 el Casal Català de Montevideo va realitzar el lliurament de
les imatges obtingudes a Arxivers sense Fronteres, i actualment es troben en
procés de revisió.
Finalment, també s’han fet les primeres aproximacions al Casal Català de
Costa Rica per conèixer la documentació que conté el seu arxiu i que pot ser
interessant de recuperar i tractar.
Projecte d’organització i accés als arxius i documents dels règims repressius
d’Iberoamèrica”
El dia 27 de juny de 2013 es va fer la presentació del projecte i de la seva
pàgina web, http://asf-adl.org/, a la Casa Amèrica de Catalunya.
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Aquest projecte iniciat el 2005 té com objectiu identificar, localitzar,
recuperar i preservar la documentació, a més de fer accessible la informació
continguda i que està relacionada amb els governs de les dictadures militars
de les zones i els abusos comesos sobre gran part de la població.
La

participació

part

per

dels

membres

d’Arxivers

sense

Fronteres

Espanya,

Argentina,

Bolívia,

Brasil,

Xile,

Colòmbia,

Equador,

Mèxic i Uruguai, ha
estat vital per l’èxit
del

projecte.

En

aquest moment la base de dades compta ja amb més de mil registres i
paral·lelament s’han digitalitzat els documents més essencials per garantir la
seva conservació.
Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració del Ministerio de Cultura a
traves de la Subdirección General de Archivos.

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES
Cursos d’estiu Rafael Altamira de la Universitat d’Alacant
La Universitat d’Alacant va convidar-nos a participar en els cursos d’estiu que
organitza cada any. AsF va estar representada per Pedro Larrègle, vocal de la
Junta, que va presentar la ponència: “Archivos entre trincheras: El papel de
los archivos en los conflictos internacionales”, el dia 11 de juliol. L’endemà
també va participar en la taula rodona amb dos ponents més.
http://www.veu.ua.es/img/files/altamira/Folleto-CURSOS-VERANO-2013.pdf
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La presentació va anar entorn la relació dels conflictes internacionals,
violents o no, amb les institucions arxivístiques, els conjunts monumentals,
els conjunts documentals, l’arxivística i els arxivers. Va posar de manifest els
problemes de reconeixement de la professió i dels arxius per continuar amb la
casuística dels arxius com a font i com a víctima de conflictes, per finalitzar
amb una panoràmica dels treballs i assoliments de la comunitat professional i
altres col·lectius en relació a la pau i el desenvolupament, la defensa dels
drets humans i la bona governança i millora de la qualitat democràtica de les
administracions.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Pla de comunicació
Un dels objectius que AsF s’ha anat plantejant al llarg del temps ha estat la
millora de la difusió i comunicació de les activitats que es fan a l’associació.
Per aquest motiu, amb la nova junta es va crear una vocalia específica de
comunicació amb un grup de treball que han iniciat la implantació del primer
pla de comunicació de la nostra associació. El seu disseny i creació s’ha basat
en el treball final de recerca del Màster en Arxivística de la Maria Ayet, vocal
de comunicació d’AsF, i a partir d’aquest treball teòric hem desenvolupat la
mecànica per tal de fer-nos més presents i visibles entre els nostres socis i
també cap a la resta de la societat en general, per tal de fer conèixer el
rellevant paper dels arxius per la defensa dels drets humans.
Per

una

banda

hem

mantingut

la

nostra

pàgina

web,

http://www.arxivers.org/ca/index.php, i s’ha començat a treballar per tal
d’actualitzar-la i donar-li un format més modern, àgil i fàcil de navegar.
Així mateix, s’han dinamitzat els comptes a les xarxes de Facebook i Twitter,
i s’han creat els comptes a Google+ i Youtube per tal d’intensificar la nostra
presència a les xarxes socials. Els resultats del 2013 són els següents i pensem
que al llarg del 2014 es poden incrementar de forma substancial:
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Difusió
Per tal de donar visibilitat a l’estreta relació entre els arxius i els drets de les
persones, AsF ha iniciat una sèrie de sessions anomenades Arxius i Drets
Humans: El cas de l´Archivo Histórico de la Policia Nacional de
Guatemala, on exposa i emfatitza, principalment, el paper que juguen els
arxius en la defensa dels drets dels ciutadans, tot explicant que la informació
que contenen els documents originals d’aquests arxius proporciona les proves
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testimonials dels fets històrics succeïts i fa possible la defensa dels drets de
les persones, alhora que dóna a conèixer la veritat i conforma la memòria
històrica dels pobles.
Per tal d’exemplificar aquestes explicacions, en els sessions es presenta el
projecte de recuperació de l’Archivo Histórico de la Policia Nacional de
Guatemala (AHPN) i es projecta el documental La Isla. Archivos de una
tragedia, del director alemany Uli Stelzner, especialment implicat en la
defensa dels drets humans en aquest país centre-americà.

AsF ha recolzat pràcticament des de l’inici el projecte de l’AHPN i amb
aquestes sessions hem volgut apropar al públic en general la tasca que porta a
terme aquest arxiu.
Durant l’any 2013 s’han portat a terme les següents sessions:
- 17 d’octubre a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Vallencs, Valls
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- 24 d’octubre a la Sala de l’Arxiu Històric de la ciutat de Lleida
- 29 de novembre a la Sala d’Actes de l’Arxiu del Port de Tarragona
- 18 de desembre a la Casa Amèrica de Catalunya, a Barcelona
Les sessions han estat presentades pel president, Ricard Ibarra, o per la
vicepresidenta, Núria Carreras, i han comptat amb la col·laboració de la Fina
Solà, representant d’AsF al Consell Consultiu Internacional de l’AHPN, per
donar resposta als interrogants del públic.
Cal remarcar la presència, a la sessió de la Casa Amèrica de Catalunya, del Sr.
Máximo Cajal, diplomàtic i ambaixador d’Espanya a Guatemala l’any 1980,
que va viure en primera persona l’assalt a l’ambaixada per part de la policia i
l’exercit i va poder donar testimoni de les atrocitats comeses. El senyor Cajal,
desaparegut recentment, mostrà una especial disposició a col·laborar amb AsF
en aquesta sessió, un acte que possiblement va ser la seva darrera aparició
pública.

Per altra banda les sessions han estat oportunament difoses per les xarxes
socials així com pels canals de contacte habituals amb els socis.
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Barcelona, 31 de desembre de 2013

Ricard Ibarra Ollé

Gemma Alonso Guivernau

President

Secretària General
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