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L’ARXIU MUNICIPAL, 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA  
I MEMÒRIA HISTÒRICA

El servei d’Arxiu Municipal de Sils funciona 
des de l’any 1988. La tasca encomanada a 
l’Arxiu és la de controlar l’arribada de docu-
ments provinents de la gestió administrativa 
del mateix Ajuntament o de les donacions 
de particulars. Aquests documents s’orde-
nen, classifiquen, conserven i es posen a 
l’abast dels usuaris.

L’arxiver té, també, la responsabilitat d’ofe-
rir assessorament tècnic i històric als inves-
tigadors i estudiosos. Així mateix, des de 
l’Arxiu Municipal es defineix i coordina la 
política cultural del municipi, i s’estableixen 
vincles de col·laboració amb diverses enti-
tats locals i comarcals.

Així doncs, l’Arxiu Municipal de Sils és un 
servei públic que té com a comesa princi-
pal la salvaguarda i organització del patri-
moni documental del municipi. Al llarg dels 
anys hem hagut de fer pedagogia per ex-
plicar la funció de l’Arxiu i recordar la seva 
doble vessant: administrativa i històrica. A 
l’actualitat l’Arxiu Municipal de Sils és un 
organisme plenament consolidat, amb més 
de vint anys de funcionament i de servei 
a l’administració i al ciutadà. En aquest 
temps a més d’inventariar i informatitzar la 
documentació post-administrativa inclosa 
en les diverses transferències efectuades 
per l’Ajuntament a l’Arxiu  –es tracta d’un 

procés permanent i continuat, on s’aplica la 
metodologia arxivística adient– es porta una 
sostinguda tasca d’assessorament tècnic i 
històric als investigadors i estudiosos, que 
fan ús dels documents i de la informació 
que es guarda a l’Arxiu, fent bona una de 
les fórmules que sempre hem proposat de 
col·laboració amb l’Arxiu, o sigui, utilitzar la 
seva documentació.

Però com molt bé saben els ciutadans de 
Sils, una altra manera, diferent però tan im-
portant com l’anterior, de col·laborar i par-
ticipar amb l’Arxiu és la de fer donació de 
documentació o bé d’altres objectes rela-

Sala de consulta de l’arxiu
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Diversos formats documentals conviuen a l’arxiu. A 
destacar l’impressionant fons del Medinaceli, donat a 
l’arxiu, fa uns anys, per Josep Madí. Aquest monumental 
fons permet reconstruir, en bona mesura, la història de 
l’Estany de Sils

El dipòsit, on es conserva amb les condicions adequades 
la documentació
Foto: AIAS

Des de l’Arxiu estem preparant una exposició, que serà inaugurada en els propers mesos, pensada per la ciutadania  
en general, i per la població escolar en particular, on s’explicarà de manera molt pedagògica el funcionament de l’Arxiu 
Municipal de Sils i el seu valor administratiu i històric. 



QUADERN
de Sils 27

Accés a l’Arxiu Municipal, al carrer Major número 28  
de Sils
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cionats amb el municipi de Sils. Tot sovint, 
fem crides per conscienciar a les persones 
que disposen de documentació històrica 
personal i patrimonial, així com fotografies 
antigues, programades de Festa Major, etc. 
o qualsevol paper relacionat amb el pas-
sat de Sils, en el sentit de fer-ne donació 
a l’Arxiu, atès que es tracta de documents 
que, en general, per si sols no tindrien cap 
interès i, en canvi, formant part de l’Arxiu 
adquireixen una nova dimensió, alhora que 
faciliten, en gran mesura, el coneixement 
històric del poble. En definitiva, ambdues 
formes de col·laborar amb l’Arxiu configu-
ren l’elevat exercici de donar i rebre. Un 
exercici fonamental per anar fent via en el 
projecte de constituir i reforçar la memòria 
i la identitat col·lectiva de Sils. Un projecte 
fonamentat en el passat històric, en clau de 
present i pensant, sobretot, en el futur.

Els fons patrimonials i personals tenen una 
importància cabdal per a la recuperació de 
la història de Catalunya, i per tant de Sils. 
Però, la desinformació i la poca conscièn-
cia ciutadana són uns grans enemics de la 

Sessió pedagògica a l’Arxiu, l’any 2001, dels alumnes de l’Escola de Sils
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preservació del patrimoni documental del 
país. Es te constància de molts casos de 
destrucció documental privada per raons 
diverses: des de causes fortuïtes –guerres, 
inundacions, incendis...–, a causes intenci-
onades i voluntàries: vendes de documents 
a drapaires com a paper vell, “neteja” de 
masos per part dels hereus o dels nous pro-
pietaris urbans, més preocupats per habili-
tar la segona residència que a conservar la 
història i l’essència del mas. A Sils, el pro-
cés de conscienciació ciutadana va donant 
els seus fruits, però, evidentment, encara 
resta molta feina per fer.

És evident que la confiança és el millor ins-
trument per aconseguir que la ciutadania 
col·labori amb l’Arxiu. I pensem que l’or-
ganització i els anys de funcionament han 
atorgat a l’Arxiu Municipal de Sils aquest 
valor, el de la confiança.

Per acabar, i a manera de síntesi, insistim 
en què l’existència d’un arxiu degudament 
condicionat garanteix no únicament l’efi-
càcia i rendibilitat de les administracions 

públiques –funció estrictament administra-
tiva-, sinó que també possibilita un projecte 
de cultura popular i permet als investiga-
dors i ciutadans en general de gaudir dels 
elements més indispensables per al conei-
xement, la reflexió i el debat sobre la seva 
pròpia història.

L’Arxiu Municipal de Sils resta a disposició 
de qualsevol persona interessada en fer 
donació de documentació personal o pa-
trimonial, o bé per atendre qualsevol tipus 
de consulta. Una simple trucada a l’Arxiu 
(972853352), pot servir per encetar una 
relació que, sens dubte, beneficiaria al po-
ble de Sils, als seus ciutadans i a les gene-
racions futures.
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