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Les alteracions dels cursos fluvials i els intents de controlar els recursos
hidrològics, per part de l’home, han comportat sovint afectacions posteriors en els
nuclis de població. En el cas que ens ocupa, les obres de condicionament de l’antic
camí d’Olivella i la carretera del mateix nom, van fer que les aigües pluvials arribessin
a malmetre els camps i vinyes que formaven part de la finca anomenada Casa Giralt.
En Diego de Moxó i Cerdà, Marquès (consort) de Sant Mori, mitjançant aquest
escrit reclama a la corporació municipal una sèrie de mesures i actuacions per tal de
minimitzar els perjudicis que la modificació del curs natural de les aigües li provoca.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Requeriment de Diego de Moxó i Cerdà a la Corporació Municipal
respecte de l’afectació de les aigües pluvials”.
Data: 18 de gener de 1919.
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Diego de Moxó i Cerdà, Marquès de Sant Mori.
Història del productor(s): El marquesat de Sant Mori el va crear, a finals del segle
XIX, Alfons XIII, en favor de Maria de las Mercedes de Sentmenat i Patiño, filla
dels marquesos de Sentmenat. Els seu marit, Diego de Moxó i Cerdà n’era
consort.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Arrel de les obres de condicionament del camí i la carretera
d’Olivella, les aigües pluvials inunden els camps i vinyes que formen part de la
finca anomenada Casa Giralt. Amb aquest escrit, en Diego de Moxó i Cerdà
pretén arribar a un pacte amb la Corporació municipal per tal d’arranjar una
situació que ha provocat el mateix ens públic amb les actuacions respecte de les
vies públiques.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 15 de maig de 2014.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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