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El d’aquest més és un document que trenca amb la dinàmica duta a terme fins
ara. Hem volgut donar un paper preponderant als investigadors i particulars que
realitzen les seves recerques a través de les nostres fons documentals.
Na Rosa Fernández Abella ens va sol·licitar poder consultar els padrons
d’habitants de 1850 per tal de trobar el seu besavi Josep Fernández Yfern, mestre a
La Granada i que ho havia estat a Ribes també, poc s’esperava trobar que el seu
rebesavi Juan Antonio Fernández Brull, havia arribat a Ribes per a exercir com a
Secretari provisional de l’Ajuntament, provinent de Cubelles, l’any 1846. S’hi estigué
en el càrrec durant vuit anys, passant després a exercir de mestre titular de l’escola de
nens de Ribes.
Cap a l’any 1872, i sense que ens constin els motius, la Junta Provincial va
pretendre destituir-lo, trobant-se amb l’oposició de la Junta Local d’instrucció pública
que sembla va poder allargar aquest cessament. Malgrat tot, aquell mateix any el van
traslladar, tot i que un any més tard es reincorporà , sent l’any 1877 el darrer en el que
hi consta cap referència com a mestre d’escola.
Aquest document és l’acta de 10 de gener de 1872 en que s’acorda el trasllat del
mestre Juan Antonio Fernández Brull en beneficio para la enseñanza de los niños, y
hasta para él mismo citado profesor; por ser yá incompatible su estancia en este
pueblo como profesor con la generalidad de este vecindario.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 11.10 Actes de la Junta Local d'Instrucció
Pública.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Acta de la reunió de la Junta Local d’Instrucció Pública”.
Data: 10 de gener de 1872.
Volum i suport : 2 pàgines, paper
Àrea de context
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Història del productor(s): Segons la Ley de Bases de 17 de julio de 1857. Ley de
instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, coneguda com a Ley Moyano i a
través del seu articulat es definiren les Juntes Locals d’Instrucció Pública. Eren
compostes per L’Alcalde, un regidor, un eclesiàstic designat pel respectiu
Diocesà i tres ó més pares de família. Eren nomenats pel Governador de la
província, i tenien les mateixes atribucions que les provincials respecte dels
establiments d’ensenyament els quals en tenien al seu càrrec.
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Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document que recull les decisions preses periòdicament.
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: Castellà.
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 control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 14 de març 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.
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