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L’any 1854 un epidèmia de còlera afectà la península ibèrica. No era la primera, ni pas
l’última. Es calcula que en aquell període van morir unes 250.000 persones. Els
avenços científics en el coneixement de la malaltia i la seva propagació, no foren
suficients com per aturar-la, no sols aquell mateix any, també al llarg del segle XIX i
XX. La descoordinació entre el món científic i el polític va propiciar que les mesures
aplicades fossin erràtiques i que la població en patís les conseqüències. D’altra banda,
s’aconseguí una millora important en conscienciació de la salut pública, o bé l’obertura
de les viles i ciutats, enderrocant les muralles que les tancaven.
Fent el parallelisme obvi amb el nostres dies. Us oferim, aquest mes, un document
que equivaldria als certificats de responsabilitat, i que alguns de nosaltres hem hagut
de dur a sobre per tal de justificar els desplaçaments.
Com veureu, a banda de la imatge del document en qüestió, també us hem inclòs dos
certificats més, d’altres municipis.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 05.03.03 Control sanitari de la població.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Certificat de salut i lliure de contagi de Ramon Roig”.
Data: 12 de setembre de 1854
Volum i suport: 1 pàgina, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Eloi Llopis, alcalde de Sant Pere de Ribes, emet certificat, que signa
Lorenzo de Coslada per ordre d’aquest, on especifica que Ramón Roig, negociant i veí
del poble, es troba lliure del contagi regnant, per no haver cap cas del mateix a la
població.
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: Consulta lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Característiques físiques i requeriments tècnics:
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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. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 16 de juliol de 2021.
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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