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Aquest mes us presentem una imatge que reflexa l’evolució històrica de l’Arxiu
Municipal de Sant Pere de Ribes.
En documents del segle XVIII ja es parla de l’existència de l’arxiu, però no és fins
als anys 80 del segle XX que es duen a terme les primeres actuacions arxivístiques
antecedents del servei actual.
Malgrat el temps transcorregut des de llavors, encara avui dia són útils les
tasques desenvolupades. Les noves tècniques i les noves tecnologies han permès a
l’arxivística augmentar la seva capacitat d’actuació dins de l’Administració pública,
sobretot en el camp de la gestió documental. És obvi que els criteris arxivístics
utilitzats llavors no serien compartits amb les tècniques emprades actualment.
Durant els anys 1979 i 1980 es van dur a terme accions de trasllat de part de la
documentació administrativa a l’Archivo Histórico Municipal, a les segones plantes de
la Casa Consistorial i de l’edifici de la Plaça de la Vila, número 2. El treball realitzat
sobre part d’aquesta documentació donà com a fruit l’establiment de l’Arxiu Històric del
Comú de Ribes. El tractament de la resta de documentació, l’administrativa, restà
encara en els arxius de gestió. Posteriorment, l’any 1991 hi hagué el trasllat a Can
Salvador Miret, edifici emblemàtic de la Vila, espai que no reunia les condicions
necessàries per garantir la correcta conservació de la documentació. Els treballs
realitzats sobre aquests fons donaren lloc l’any 1996 en la finalització d’un primer
inventari. Aquell mateix any s’implantava un incipient servei d’arxiu que donava sentit a
una necessitat bàsica de la població, com és l’accés a la documentació.
A l’agost de 1999 va deixar de funcionar l’Arxiu Municipal per manca de personal
especialitzat i fins l’any 2006 no s’inicià una altra vegada el servei.
Des de l’any 2006 s’ha establert l’actual servei d’Arxiu Municipal de Sant Pere de
Ribes, s’han modernitzat les instal·lacions i s’ha dotat de personal qualificat i s’ha
establert les bases d’un arxiu modern, obert a tothom, abandonant la idea del concepte
clàssic de l’arxiu com a simple espai de custòdia de documents, abastant des de
l’àmbit de la gestió administrativa fins a la difusió cultural del patrimoni, tot garantint la
conservació i l’accés als documents.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.14.04 Arxiu d’imatges
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Arxiu Històric del Comú de Ribes”.
Data: 1982.
Volum i suport : 1 imatge en paper.
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Àrea de context
Nom del productor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Fotografia del desaparegut Arxiu Històric de Comú,
possiblement a l’edifici de Can Riba.
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: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure
Característiques físiques i requeriments tècnics: Imatge en paper, en blanc i
negre.
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.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserva a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 4 de novembre 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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