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El Dia Mundial de l'Aigua als ODS de la Xarxa
d'Arxius Municipals

Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, el
document escollit per la nova secció web Docs
XAM Agenda 2030 és el diploma que l’Ajuntament
de Calders va oferir l’any 1919 a l’impulsor del
projecte d’arribada d’aigua al municipi, Joan
Cuyàs Sala.

La Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) l’ha relacionat
amb l’objectiu de desenvolupament sostenible
(ODS) de l'Aigua neta i sanejament.

El projecte de Joan Cuyàs Sala (1872-1958) per
a la portada d’aigües a Calders s’inicia el 1915 i
esdevé una realitat el 1917. 

El diploma en qüestió és obra de l’artista J. de Bigaire i reprodueix diferents escenes de
l’esdeveniment. A l’extrem superior esquerra apareix representat el dipòsit d’aigua del Grau, el qual
rebia l’aigua bombejada des del riu Calders. Al marge superior dret apareix una vista del nucli de
Calders i al marge inferior dret, l’acte d’inauguració de la portada d’aigües a la població.

L’escena principal mostra un passatge del Gènesis vinculat a l’aigua on un servent d’Abraham, Eliezer,
busca esposa per al fill del seu amo, Isaac. L’escollida, i representada en aquesta obra, és Rebeca. 

El diploma va ser donat a l’Ajuntament de Calders l’any 2008 pels germans Rosa i Sergi Almendros
Cuyà i l’any 2010 es va restaurar.
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Fragment del diploma de l’Ajuntament de Calders, 1919 Arxiu Municipal de Calders.

A partir dels 17 objectius ODS, l'apartat web Docs XAM Agenda 2030 recull els grans reptes globals,
des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la
pau o les ciutats sostenibles, sempre vinculats al fos documental dels arxius municipals.

Per la correcta gestió del patrimoni documental local

Constituïda l'any 2003, la XAM és l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona, per tal
de garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments que tenen responsable
tècnic propi, a través de la Central de Serveis Tècnics.

La XAM dona també suport als ajuntaments menors de 10.000 habitants que, malgrat que no tinguin
un arxiu propi integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya, han de disposar d'un únic sistema de gestió
documental. Mitjançant el Programa de Manteniment, a través de l'equip d'arxivers itinerants es dona
suport directe i es garanteix el manteniment dels arxius municipals de la demarcació de Barcelona de
fins a 10.000 habitants.
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