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Acabarem aquesta trilogia dedicada a la plaça de la Vila, el mateix mes en que
algunes de les seves dependències tornen a obrir al públic després de la darrera
restauració.
Al llarg d’aquests tres mesos hem vist com en documentació que es perllonga
des del 1927, passant pel 1933 i fins el 1947, s’han projectat una sèrie de canvis en la
configuració de l’actual plaça.
El més destacat del document d’aquest més, no és tan en sí el projecte, com el
dibuix que se’n fa de la casa de Cal Nan, que difereix del que trobem al plànol de
1927. Tanmateix la configuració de la plaça és la que correspon a la vigent.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.06.03.01 Projectes d'obres d'infrastructura i
urbanització
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït, “Planos reforma plaza Constitución”.
Data: Juliol de 1927/març-maig de 1947
Volum i suport : 1 expedient que consta de 2 memòries, d’11 i 12 folis
respectivament i 5 plànols, paper
Àrea de context
Nom del productor(s): Manel Puig Janer
Dades de l’ingrés:

5 de març de 2012

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: L’arquitecte municipal presenta projecte de reforma de la plaça
de la vila. Una part realitzada l’any 1927 i l’altre el 1947. La primera vinculada a
l’ampliació i la segona a la urbanització.
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.
Característiques físiques i requeriments tècnics:
l’època.
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Instruments de descripció: Inventari 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 control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 22 de gener de 2018.
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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