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Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

EL DOCUMENT DEL MES

FEBRER 2014 –
Núm. 14

Aquest mes us presentem una taba de la carnisseria del municipi de l’any 1800,
és a dir el document on s’estableixen les condicions per a dit arrendament.
El 25 de maig de 1800 tots els membres de l’Ajuntament reunits arrenden a Joan
Matheu Pages la carnisseria de Ribes per un any que comença a comptar des de la
vigília de la Pasqua de resurrecció fins a l’últim dia de Carnestoltes.
Entre les curiositats del document trobem que només es podia vendre carn de
cabra a determinades hores del dia, i carn de “crestó” el dia de Pasqua de resurrecció,
Pasqua de Pentecostès, Sant Pere, l’Assumpció de la Mare de Déu, Tots Sants,
Nadal, Sant Pau i vigílies.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.01 Tabes de proveïment.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Arrendament de la carnisseria del lloch i terme de Sant Pere de Ribas fet i
firmat per lo Magnifich Ajuntament al mateix lloch i terme a favor de Joan Matheu
Pages de la Vila de Torrelles de Foix”.
Data: 25 de maig de 1800.
Volum i suport : 8 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document on s’estableixen les condicions relatives a
l’arrendament de la carnisseria per part de l’Ajuntament a un particular, en Joan
Matheu Pages.
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.
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.
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Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 10 de desembre 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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