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EL DOCUMENT DEL MES

NOVEMBRE 2014 –
Núm. 23

Aquest mes us presentem l’expedient de canalització d’aigües de 1904 que va
permetre l’arribada de l’aigua potable a Sant Pere de Ribes.
El 23 de novembre de 1904 entrà instància a l’Ajuntament Pedro Pi, gerent de la
“Sociedad de Herederos de Soler y Compañia”, propietaris del “Acueducto Príncipe
Alfonso” sol·licitant la canalització de camí veïnal entre Sant Pere de Ribes a Vilanova,
per tal de fer arribar l’aigua potable a tota la població del municipi que ho desitgés .El
28 de desembre de 1904 el Ple acordà aprovar dita canalització.
Segons les actes del Ple de 9 de gener de 1905, es preparava pel 26 de gener
d’aquell mateix any a les 11 en punt del matí, la benedicció i inauguració oficial de la
conducció d’aigües potables, celebració en la que es convidarien als Diputats a Corts i
provincials del districte, als alcaldes de poblacions veïnes i la premsa regional.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.03.02 Projectes de canalització d’aigües i
pous.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Proyecto de conducción de agua potable a San Pere de Ribes”.
Data: 23 de novembre de 1904 -24 de gener de 1905.
Volum i suport : 6 pàgines i 2 plànols, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: La “Sociedad Heredad de Soler y Compañía” sol·licità
l’Ajuntament la conducció d’aigua potable pel camí veïnal entre Vilanova i Sant
Pere de Ribes. L’expedient es composa de la sol·licitud, dos plànols i un seguit
de condicions establertes per la Diputació provincial de Barcelona.
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.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
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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.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada: Actes de Ple de l’Ajuntament (1904-1906)
Bibliografia: Sant Pere de Ribes. Recull d’informació sobre el municipi.
Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 1999.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 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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