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EL DOCUMENT DEL MES

MARÇ 2014 –
Núm. 15

Durant el procés de digitalització del fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal vam
trobar-nos amb aquesta imatge. Es tracta de la presentació del Batalló infantil, rèplica
del Regiment Almansa, amb guarnició a la ciutat de Tarragona. L’acte es va realitzar a
la plaça de braus.
Malgrat el mal estat dels negatius, plaques de vidre, vam poder comprovar que la
configuració de les estructures de la plaça coincidien amb les de Tarragona, i per
certificar-ho vam sol·licitar ajut al personal de l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona,
que no només ens ho va certificar, també ens va proporcionar la informació relativa als
cossos militars.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.14.04 Arxiu d’imatges.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Presentació del Batalló Infantil”
Data: 24 de setembre de 1901.
Volum i suport : 6 imatges en paper i vidre.
Àrea de context
Dades de l’ingrés: Desconegut
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Fotografia realitzada el dia 24 de setembre de 1901, a la plaça
de braus de Tarragona. Presentació del Batalló Infantil, còpia del Regiment
d’Almansa amb guarnició a Tarragona..
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 suport placa de vidre i
paper, en blanc i negre.
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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.
Àrea de notes
Notes: Segons les cròniques va ser el dia que la plaça es va omplir més des de
la seva inauguració. Informació proporcionada per Jordi Piqué del l'Arxiu Històric
Provincial de Tarragona.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 3 de febrer de 2014.
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.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per més informació adreçar-se a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

2

