
 

 Transformacions agrícoles i urbanes a Santa Perpètua de Mogoda a finals del segle 
XVIII. Esteve Canyameres, Cercle de Recerques i Estudis Mogoda. 

El desenvolupament de la xarxa de carrers i cases de Santa Perpètua de Mogoda que, 
més enllà de la sagrera eclesiàstica van anar configurant el poble del segle XIX, té el 
seu origen en la revolució agrícola que des de finals del s.XVII s’anava produint. De fet, 
la Guerra de Successió va ser un parèntesis en el procés. Una vegada superat el 
conflicte, creix la producció agrícola, creix la població, s’estenen els nous productes 
americans, els propietaris de la zona fan inversions en obra civil, les mines que n’eren 
veritables transvasen d’aigua entre les conques  aqüíferes de la riera de Caldes, la riera 
de Polinyà i la riera de Santiga. 
La prosperitat d’alguns masovers els va portar a adquirir casa al poble, la necessitat 
d’alguns propietaris de vendre terrenys a prop de la vila va facilitar aquestes compres i 
així les noves construccions van anar donant forma a un nou poble, més gran, més 
pròsper. 
La conferència segregarà de l’estudi general, molt més ampli, el període del segle XVIII, 
amb el seu preludi del XVII.  L’anàlisi de Canyameres ens permetrà conèixer amb detall 
aquest procés, posant nom als protagonistes ates el domini que de les biografies dels 
masos, masies i masoveries de Santa Perpètua de Mogoda en té. 
 
Esteve Canyameres 
Va publicar l’any 2009 les conclusions d’uns quants anys de recerca sobre l’evolució de 
l’agrícola poble de Santa Perpètua de Mogoda. L’obra du el títol de "Masos, Masies i 
Masoveries", i el subtítol sintetitza l’anima del contingut: "estudi de l’agricultura de 
Santa Perpètua de Mogoda i Santiga (segles XI-XX)", l’evolució de l’economia feudal 
enllaçava amb l’evolució de la societat local, l’església i les sagreres com a nucli de 
formació del nucli urbà. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


