COMUNICAT SOBRE LA DONACIÓ DEL FONS MUNICIPAL DE DARNIUS
AL CRAI-BIBLIOTECA PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA DE LA UB
El passat 4 de juliol, el CRAI-Biblioteca Pavelló de la República de la UB anuncià en el
seu blog la posada a disposició del públic de la part de l’ “arxiu històrico-administratiu”
de l’Ajuntament de Darnius que, mitjançant conveni signat el 2012, aquest municipi els
havia fet “donació”. En concret, són 5 ml de documentació que “abasta
cronològicament des de finals del segle XIX fins a la mort de Franco” i ha estat
classificada sota el títol “Fons Darnius (Arxiu-2)” en “13 subsèries documentals”.
El mer enunciat del paràgraf precedent haurà causat estupor per a qualsevol
mínimament avesat als principis fonamentals de l’arxivística i, el que és més greu, al
marc normatiu arxivístic del país. ¿Des de quan un fons municipal pot tenir com a destí
un arxiu-biblioteca universitari?¿Des de quan és criteri un canvi de règim polític per
trencar la unitat d’un fons?¿Des de quan un Ajuntament pot fer “donació” de
documentació pública?
Potser els responsables polítics municipals de Darnius desconeixien, a banda de la
Llei de Patrimoni, la Llei d’Arxius i Documents (LAD) de 2001 on resta ben patent com
la Xarxa d’Arxius Comarcals havia estat creada per garantir “l’aplicació dels principis
de provinença i territorialitat en el tractament dels documents i en l’accés a aquestes”
(art. 29) i com una de les funcions dels Arxius Comarcals és rebre “d’acord amb el
titular del fons” la “documentació històrica” i “en fase semiactiva” dels ajuntaments de
municipis de fins a deu mil habitants que no disposin d’arxiu propi (art. 30.2 i 30.3).
Però ens sembla del tot increïble que els responsables de l’Arxiu Biblioteca del Pavelló
de la República, com a centre adscrit al Sistema d’Arxius de Catalunya, acceptessin
signar un conveni que, si no voreja la il·legalitat, és totalment contrari a l’articulat de la
llei marc d’arxius del nostre país. Si l’Ajuntament de Darnius no pot fer-se càrrec del
seu fons municipal, el destí fixat per la LAD només pot ser l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà, on ja s’hi custodien 56 fons municipals d’aquesta comarca.
Des de l’AAC-GD reclamem que tant l’Ajuntament de Darnius com el CRAI-UB facin
públic el text íntegre d’aquest conveni i que, en conseqüència, el Departament de
Cultura actuï, exercint les seves competències d’inspecció sobre el patrimoni
documental, per tal d’establir si s’adequa o no a la llei. A més, instem tant a
l’Associació Catalana de Municipis com a la Federació de Municipis de Catalunya a
promoure activament, a través de la formació d’alcaldes i regidors, l’acompliment i el
coneixement de les lleis en matèria d’arxius i gestió documental per garantir la
coherència de tots els ajuntaments en el correcte tractament dels seus fons
documentals.
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