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L’ARXIU MUNICIPAL DE VILADECANS, MÉS DE 25 ANYS DEL SERVEI DE 
CAPTACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC LOCAL 
 

Xavier Calderé i Bel, Àngels Gonzàlez Vera i Manuel Luengo Carrasco 

Arxiu Municipal de Viladecans - Departament de Patrimoni Cultural 

Ajuntament de Viladecans 

 
 
L'any 1984 els membres de l'Agrupació Fotogràfica de Viladecans van constituir l'Arxiu 

Gràfic de Viladecans, embrió del que posteriorment seria l'Arxiu d'Imatges vinculat a 

l’Arxiu Municipal de Viladecans. Es tractava, inicialment, de recopilar la memòria 

històrica, a partir de les fotografies i targetes postals antigues. Tot continuant i ampliant 

l’acompliment d’aquesta fita, i amb el producte d’una labor contínua, l’arxiu d’imatges 

de l’Arxiu Municipal de Viladecans actualment custodia i conserva adequadament 

més de 55.000 unitats documentals de diversa tipologia de formats i suports, i de 

diversitat temàtica. 

 

Molts dels ingressos que actualment nodreixen l’Arxiu d’Imatges són el producte de 

transferències ordinàries realitzades des dels departaments de l’Ajuntament mateix –en especial, 

el gabinet de Premsa–. Una altra important font s’ha bastit a partir d’ingressos procedents de  

fons documentals de fotògrafs locals o d’entitats, així com de fotografies familiars que han 

aportat  veïns i veïnes de la ciutat, les quals s’integren a l’arxiu 

amb el denominatiu de “col·leccions ciutadanes”. Tots aquests 

conjunts documentals ingressats han estat possibles, en molts 

cops, a partir de campanyes de captació o mitjançant 
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l’aprofitament de convenis de col·laboració signats amb entitats esportives, socials i culturals de 

la ciutat. La formalització d’aquests convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les diverses 

entitats esmentades, ha permès, a més de l’ingrés de fotografies i altres tipus de documentació, 

l’edició de publicacions. Aquests són els casos dels llibres:  El Cant Coral a Viladecans. La Lira, 

1945-1995. Recull gràfic i 50 anys de beisbol a Viladecans –ambdós publicats l’any 1995–, 50 

anys d’escoltisme a Viladecans. Agrupament Escolta Sant Joan, 1956-2006 –publicat l’any 

2006–, El col·legi Sagrada Família d’Urgell. 75 anys de presència a Viladecans, 1930-2005 –

també publicat l’any 2006–, o L’escola Àngela Roca, 1958-2008. 50 anys d’un centre educatiu de 

Viladecans –en premsa–. Altrament, arran de la producció o edició d’altres llibres i d’exposicions 

s’han obert campanyes de captació d’imatges que, a banda d’ingressar en l’Arxiu Municipal, 

també han estat difoses. Són aquests els casos de les exposicions: Anar a cal Metge. La Sanitat 

a Viladecans 1900-1975 (2005), El Centre de Planificació Familiar de Viladecans, 1981-2006. 

Vint-i-cinc anys d’atenció a les dones (2006) i Anem a estudi! Escoles, mestres i escolars a 

Viladecans (2008). Pel que fa les publicacions, cal citar 20 històries de vida, el passat col·lectiu a 

través de la memòria (2007) i la col·laboració amb l’editorial Efadós en l’edició, l’any 2003, del 

llibre L’Abans. Recull gràfic de Viladecans. 1890-1965. 

 

El posterior tractament documental de les fotografies ingressades ha suposat, en no pocs casos, 

la col·laboració de l’entitat de la ciutat lligada al treball i l’experimentació en el camp de la 

fotografia:  la ja citada Agrupació Fotogràfica de Viladecans. Prova 

d’aquesta col·laboració han estat les quatre edicions de l’exposició 

d’imatges antigues de la ciutat, (durant els anys 1985-1995), 

titulada Viladecans Antic, que tenia com a objectiu reflectir 

diversos moments de la història de la ciutat, i de la seva gent, tot 

presentant el semblant humà de la vila a partir de l’activitat 

passada dels seus habitants. Una col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’entitat fotogràfica local també es va fer evident en l’exposició Josep Sánchez Ríos. Una dècada 

en imatges (Viladecans, 1960-1970), mostra que va tenir una bona acollida entre la ciutadania 

que es va atansar a la sala d’exposició per admirar les fotografies i rememorar part del seu 

passat més immediat. Un èxit semblant va suposar la producció del vídeo Imatges d’un temps, 

records d’un poble, editat l’any 1996, que al llarg de més d’una dècada s’ha lliurat a molts 

ciutadans i ciutadanes, així com a escolars que al llarg de diversos cursos han realitzat visites a 
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les dependències municipals. Així mateix, cal citar l’organització de les diverses convocatòries 

del Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Viladecans, que han permès l’ingrés –en els 

apartats de “tema lliure” i “tema Viladecans”– d’un bon conjunt de treballs fotogràfics d’interès 

artístic i documental per a la ciutat; i d’igual manera cal fer esment de la producció de mostres 

retrospectives de fotògrafs locals que ha donat lloc a l’ingrés a l’Arxiu de part de la seva 

col·lecció. 

  

No cal dir que aquestes feines de captació, ingrés, custòdia i gestió d’aquesta valuosa part del 

patrimoni documental local han anat aparellades a la voluntat de difondre el patrimoni fotogràfic 

local. Fins i tot, no poques d’aquestes accions de difusió han suposat 

un exercici de transversalitat amb d’altres departaments municipals. 

Entre els exemples més destacats d’aquesta darrera tendència és 

l’exposició fotogràfica anual –produïda entre els departaments de 

Serveis Socials i de Patrimoni Cultura-Arxiu Municipal–, que enceta 

els actes de la Setmana de la Gent Gran i que demana la 

participació de les àvies i avis de la ciutat, tot aportant fotografies 

familiars per tal de documentar temes diversos: el món laboral dels 

avis, les escoles, els batejos i les comunions, els actes de Festa Major, la vida quotidiana de la 

dècada dels anys 30, les imatges de la indumentària i de la moda.... Amb tot, són ja nou anys de 

participació de l’Arxiu en aquesta exposició i cinc d’edició de catàlegs de les exposicions 

mateixes. A banda, enguany, en col·laboració amb el departament de Cultura s’ha publicat el 

llibre Les puntes de coixí a Viladecans, amb motiu de la celebració a Viladecans de la XXI Diada 

de la Puntaire; una publicació que ha permès l’ingrés de material fotogràfic provinent de les 

entitats puntaires de la ciutat.  

 

L’Arxiu Municipal de Viladecans, després de més de 25 anys, ha pogut bastir un arxiu d’imatges 

amb el convenciment que la conservació i gestió documental del seu fons gràfic, i especialment 

del fotogràfic local, aproxima el servei d’arxiu a tota la ciutadania que, alhora, recupera, amb la 

posterior difusió de les fotografies, bona part del seu passat col·lectiu. 

 

 


