
                    

 

VIII Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos de l’Eramprunyà 

L’aigua, el territori i les persones  

 

Dissabte 18 d’octubre de 2014 

Parc Arqueològic. Mines prehistòriques de Gavà 

L’Aigua com a recurs i problema d’un poble del Delta del Llobregat. Els documents de l’Arxiu Municipal de Viladecans 

(AMVA) 
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     Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de Viladecans 
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Al llarg dels temps, el veí i l’ajuntament de Viladecans han tractat d’aprofitar o afavorir l’ús dels recursos hídrics presents al seu terme municipal. És 
testimoni d’aquest fet, per exemple, el procés de transformació d’un món agrari local dominat pel cereal o la vinya, cap a un altre dirigit cap als conreus 
d’horta, a mitjan de la dècada dels anys cinquanta del segle passat. També ho és la construcció de pous que poguessin nodrir d’aigua les fàbriques locals, a 
partir dels anys vint i trenta o, fins i tot, la fita de bastir una xarxa de subministrament d’aigua potable a les cases de la localitat, des de l’any 1930.  
 
Així mateix, l’aigua present a partir de pluges torrencials o de les llevantades provinents del mar, així com la canalització de les rieres, sempre ha estat un 
important motiu de preocupació. De la mateixa forma, també ha preocupat què fer amb les aigües estancades, amb el perill recorrent del paludisme i altres 
malalties epidèmiques, o com actuar davant de les aigües residuals d’origen industrial o urbà.  
 
Finalment, la preservació de l’aigua del freàtic o aquella present en el nostre paisatge deltaic –dels aiguamolls de les Filipines o dels estanys de la Murtra i 
el Remolar– ha estat també objecte d’atenció d’entitats, veïns i de l’administració local, en especial, d’ençà mitjan dels anys setanta del segle XX.  
 
Tots aquests fets han  tingut presència en molts dels documents, de procedència municipal o no, que avui conserva l’Arxiu Municipal de Viladecans. El 
pòster que es presenta té justament l’objectiu d’aproximar a l’investigador i estudiós a aquelles sèries documentals que poden permetre l’estudi i 
comprensió d’aquest procés històric tan significatiu per a Viladecans. El grup de sèries que presentem, seguidament, formen part del Fons de l’Ajuntament 
de Viladecans. 

 

Grup de sèries de l’administració municipal 

• Actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament (1837-2014) 

• Actes de les sessions de la Comissió Municipal Permanent / Comissió de Govern / Junta de Govern Local  

(1902-2014) 

• Correspondència general d’entrada (1835-1984)  

• Amillaraments (1850-1954)                                          

• Contribució industrial i de comerç, rústica i urbana (1830-2008)                  

 

Grup de sèries de l’activitat agrícola i ramadera 

• Catàstrofes naturals: pedregades, avingudes d’aigua i plagues del camp (1854-2002) 

 

Grup de sèries d’indústria i comerç 

•  Expedients de llicència d’obertura d’establiments i exercici d’activitats reglamentades; expedients d’activitats ambientals  (1959-2007) 

 

Grup de sèries d’obres i urbanisme 

• Plans Parcials (1957-1997)  

• Projectes i plans d’urbanització (1873-2004) 

• Expedients de llicències d’obres (1863-2007) 

• Projectes d’obres municipals d’infraestructures (1862-2001) 

• Projectes d’obres municipals d’equipaments i edificacions (1858-2001) 

• Junta Especial d’obres de desguàs i sanejament (1910-1911) 

• Expedients de contractació de serveis i subministraments (1830-2008) 

 

Grup de sèries de sanitat 

• Epidèmies (1854-1988) 

• Estats sanitaris (1859-1965) 

• Inspecció d’aigües (1957-1985) 

• Protecció del medi ambient (1931-2007) 

 

 

Al marge dels documents procedents de la gestió de l’administració, els anomenats fons patrimonials, d’associacions i personals, no generats per 
l’administració, també ens proporcionen molta informació sobre el passat agrari de la nostra ciutat. Entre aquests, es poden destacar els següents: �

 Fons Germans Amat Targa - Can Sala (1446-1974)   �
 Fons Lligadas de cal Sardà (s XIX-XX)  �
 Sindicat Agrícola de Viladecans (1930-1936)  �
 Fons de la Cambra Agrària Local (1940-1980)  �
 Delegació local de la Unió de Pagesos (dècada de 1980) 

 
Finalment, l’Arxiu d’Imatges custodia i tracta amb criteris arxivístics documents iconogràfics del nostre passat. En aquest arxiu es poden trobar 
fotografies en suports i formats diversos (negatius, paper, diapositives i imatges digitalitzades) que testimonien exemples de com s’han usat els 
recursos hídrics locals, al llarg del segle XX. Fonts públiques, obres de canalitzacions de rieres, reportatges d’aiguats i tempestes, ús agrícola de 
valls i corredores als camps del terme… 


