
jkk Consell Comarcal 
del Baix Llobrega 



 

El Baix Llobregat. 
Guia d'arxius municipals i comarcal 

Viladecans 

Noni 	 Horaris d'atenció al públic 
Arxiu Administratiu Municipal 	De dilluns a divendres, 
de Viladecans 	 de 10 a 14 h; dimarts, de 
Arxiu Históric de la Ciutat de 	16 a 19 h (excepte del 15 
Viladecans 	 de juny al 15 de setembre) 

Acrónims normalitzats 	 Transport 
AAMV i AHV 	 RENFE 

Autobusos: L80, L87, L81, 
Adreces 	 L82 (l'Hospitalet), L96 
AAMVC: 	 (Castelldefels-Sant Boi de 
Guifré el Pelos, 32-36 	 L.), L85 (Cornellá) i L-86 
08840 Viladecans 
AHV: 	 Responsable 
Sant Climent, 6 	 Manuel Luengo Carrasco, 
08840 Viladecans 	 director de l'Arxiu 

Históric de la Ciutat 
l'elefons 	 i Ángels González Vera, 
AAMVC: 936 373 784 	 cap de l'Arxiu 
AHV: 936 351 880 	 Administratiu Municipal 

Faxos 	 Any de creado del servei 
AAMVC: 936 591 503 	 L'Arxiu Municipal de 
AHV: 936 589 236 	 Viladecans s'organitzá 

l'any 1984. 
Adreces electróniques 	 A partir de 1995 es dife- 
AAMVC: 	 rencia l'Arxiu Históric de 
agonzalezv@aj-viladecans.es 	l'Administratiu. 
AHV: 
arxiuhistoric@aj-viladecans.es 	Metres litteals 

AAMV: 1.012 
Párlines web 	 AHV: 315 
www.aj-viladecans.es  
www.viladecans.net  

Serveis 

Serveis de consulta: L'accés es lliure. Cal emplenar una 
fitxa amb les dades personals i el motiu de la consulta. 
Servei de reproducció: La reproducció documental está 
vinculada a les condicions de conservació, als drets d'ex-
plotació i a la propietat intel•lectual. 
Servei de difusió: Exposicions, publicacions, jornades... 
Servei educatiu: Visites comentades i assessorament i 
orientació en treballs de recerca i crédits de síntesi. 
Servei de referéncia: Informació documental i bibliográ-
fica sobre Viladecans i informació bibliográfica sobre la 
comarca. 
Servei de captació: Captació de fons privats del terme 
municipal i ingrés a l'Arxiu Históric. Transferéncies docu-

74 mentals anuals dels departaments municipals. 
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Servei d'assessorament i suport: A l'Administració munici-
pal en el tractament, classificació i ordenació del seus arxius. 

A destacar 

La continuitat de les séries documentals dels órgans de go-
vern així com de la correspondéncia. De gran interés és el 
fons documental i bibliográfic deis germans Amat-Targa, 
hereus de can Sala, segles XV al XX. De l'arxiu d'imatges cal-
dria destacar el fons Tatjé, amb plagues de vidre i fotografies, 
d'arreu de Catalunya. 

Quadre de fons 

FONS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
Ajuntament de Viladecans (1626-1998) 
- Administració general (1626/1837-1998) 
- Hisenda (s. XVII-1998) 
- ProveTments i serveis (s. XVIII-1998) 
- Beneficéncia, assisténcia i serveis socials (1843-1998) 
-Sanitat i consum (1854-1998) 
- Obres i urbanisme (1852-1998) 
- Seguretat pública (1854-1998) 
-Assumptes militars (1845-1998) 
-Població (1830-1998) 
- Eleccions (1844-1998) 
- Instrucció pública (1861-1998) 
- Cultura, joventut i esports (1869-1998) 
- Serveis agropecuaris (1856-1998) 
- Col.leccions factícies (s. XIX-XX) 
Mancomunitat Municipal Can Calderon (1991-1996) 
FONS DE L'ADMINISTRACIÓ JUDICIAL 
Jutjat de Pau de Viladecans (1837-1946) 
FONS D'INSTITUCIONS 
Cambra Agrária Local (1940-1980) 
FONS D'ASSOCIACIONS I FUNDACIONS 
Agrupació de Cine Amateur de Viladecans (1960-1970) 
Agrupació Cultural Mossén Cinto Verdaguer (segle XX) 
Agrupació Fotográfica de Viladecans (1960-1970) 

75 Centre Excursionista de Viladecans (anys 1970) 



Comissió d'Historia de 
Viladecans (1982-
1988) 
Delegació Local de la 
Unió de Pagesos 
(década de 1980) 
Delegació local de la 
FET y de las JONS 
(1939-1966) 
Delegación Local del 
Frente de Juventudes 
(1968-1976) 

FONS COMERCIALS I D'EMPRESES 
Fábrica del Llevat (s. XX) 
FONS PATRIMONIALS 
Esparducer de Can Guinart (s. XVIII-XX) 
Germans Amat-Targa -can Sala- (1446-1974) 
FONS PERSONALS 
Fons de Joan Amat-Targa, arquitecte (s. XX) 
Fons de Josep Eixarch Frasno, historiador (s. XX) 
Fons de Josep Lligadas Roset (s. XX) 
COL•ECCIONS 
- Col.lecció de pergamins (s. XIII-XVII) 
- Col.lecció de segells municipals (s. XIX-XX) 
- Documentació ciutadana (s. XX) 
- Can Bruguera (s. XX) 
- Família Modolell (s. XIX) 
- Sindicat Agrícola de Viladecans (1930-1936) 
- Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (1940) 
- Documentació diversa sobre la Mare de Déu de Sales de 

Viladecans de Mn. Jordi Fort i Gaudi 
- Parroquia de Sant Joan de Viladecans (s. XVIII-XX) 

L'AHV conserva la documentació municipal fans a l'any 
1975; a partir d'aquesta data, i com a norma general, la 
documentació inferior a trenta anys es conserva a I'AAMV 

Área gráfica i cartográfica 

Tipologia: cartells, fullets, mapes, plánols i postals 
Cronologia: s. XIX-XX 
Fons: 
- Ajuntament de Viladecans (s. XX) 
- Colleccions (s. XIX-XX) 

Área d'intatge i so 

Suport: plagues de vidre, negatius, cópies en paper, diaposi-
tives, targetes postals, vídeos, pel•lícules i cintes de casset 
Cronologia: s. XIX-XX 
Abast i temática: local i de Catalunya. Agricultura i Concurs 

76 Nacional de Fotografia 
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Nombre d'imatges: 40.000 unitats aprox. 
Fons: 
- Ajuntament de Viladecans 
- Fons Esparducer de can Guinart (s. XX) 
- Fons de Fernando Antiga (anys 1960 aprox.) 
- Fons de Josep Lligadas Roset (s. XX) 
- Fons de Josep Sánchez Rios (1960-1970 aprox.) 
- Fons de Lligadas de cal Sardá (s. XIX-XX) 
- Fons de Secundí Roca Roca (s. XX) 
- Fons Tatjé (s. XIX-XX) 
- Colleccions de ciutadans (s. XX) 

Reproducció de fons conservats en abres arxius 
Reproducció en microfilm i en supon digital (CD) deis llibres 
sagramentals de les parróquies de Sant Climent de Llobregat 
(s. XV-XX) i de Sant Joan de Viladecans (s. XVIII) de l'Arxiu 
Parroquial de Sant Climent de Llobregat 

Biblioteca 
AAMV: 1.566 títols 
AHV: 4.124 títols 

Hemeroteca 
Amb més de 450 títols de revistes (1896-2000) de temática 
juridicoadministrativa i de patrimoni cultural i butlletins 
oficials (des de 1711 fins a l'actualitat). 

lnstrutnents de descripció 
L'Arxiu Municipal de Viladecans disposa d'una guia, inven-
taris i catálegs. La guia de l'Arxiu está publicada a: 
LUENGO CARRASCO, Manuel. "Arxiu Municipal de Viladecans", 
dins Guia deis Arxius Histórics de Catalunya. Co•ecció 
"Guies, Inventaris, Catálegs", núm. 4. Barcelona: Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990, p. 221-255. 
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