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EL DOCUMENT DEL MES

OCTUBRE 2013 –
Núm. 10

Iniciem la tardor amb un nou document del mes, recordant els fets d’octubre de
1934 succeïts a Catalunya i en concret les repercussions al nostre municipi.
El 6 d’octubre de 1934 estava convocada una vaga general per part d’Aliança
obrera de Catalunya com conseqüència del rebuig que produí l’aprovació de la Llei de
conreus i la proclamació com a president de la República d’Alejandro Lerroux i el
posterior nomenament de tres ministres de la CEDA. Les relacions CatalunyaEspanya estaven cada vegada més enrarides.
Aquest mateix dia Lluís Companys a les vuit del vespre proclama l’Estat català
dins de la República Federal Espanyola que tingué una ràpida resposta per part del
exèrcit al capdavant de qual es trobava el general Domènec Batet. L’Estat català
només durà 10 hores i després tot el govern i els caps del mossos van ser detinguts.
Durant aquells dies es van dur a terme diferents actes violents armats contra
algunes esglésies i clergues i detencions de persones de dretes. La dissolució del
govern català va comportar, entre altres, l’anulació de la Llei de contractes de conreu,
la clausura del Parlament català, la destitució de la major part d’alcaldes i regidors
municipals d’esquerres, la supressió de l’Estatut i la repressió dels partits d’esquerres.
A més de la destitució de l’Ajuntament en aquells dies, a Sant Pere de Ribes es
varen produir actes violents com a la resta de Catalunya, d’aquests se’n fa ressò l’acta
de la Comissió Gestora del 20 d’octubre, en que es mostra el rebuig per l’assassinat
de José Oriol Bruguera .
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.01.02.01.1 Actes de sessions del Ple.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Acta de la Comissió Gestora de l’Ajuntament”.
Data: 20 d’octubre de 1934.
Volum i suport : 3 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document que recull les decisions preses periòdicament per la
corporació municipal.
Sistema d’organització: Forma part del llibre d’actes dels anys 1931 a 1935.
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.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. 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 documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Documentació relacionada: Premsa nacional on es relaten els fets transcorreguts
a l’octubre de 1934, com La Vanguardia.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 13 de juny de 2013.
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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