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Portem molts mesos que els governs han imposat restriccions dels nostres drets,
confinaments domiciliaris, confinaments municipals o comarcals, limitacions en les
reunions o toc de queda, totes elles per un bé comú: el control d’una pandèmia i
preservar la salut dels ciutadans.
Les restriccions han estat sempre presents a la història del nostre país, bona prova és
el document que us presentem de l’any 1854, un ban on l’alcalde de l’època , Eloy
Llopis, establia la prohibició al municipi de fer balls, de jugar a xapes, imposició de
limitació d’horaris en tabernes entre d’altres.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.02 Bans. Edictes. Avisos
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Prohibicions”
Data: 26 de gener de 1854.
Volum i suport: 3 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Ban públic on es donen a conèixer nova normativa en matèria de
prohibicions al municipi com són la imposició d’un toc de queda als establiments que
dispensen begudes, la prohibició de fer ballades públiques, jocs de xapa, a més
d’establir multes davant robatoris i furts de blat o raïm.
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: Català.
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: Laura Tomàs Sánchez, 18 d’agost de 2021.
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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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