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Arrel de la “Ordenanza de reemplazo” de 2 de novembre de 1837 el servei militar
passa a ser obligatori per als homes de més de 19 anys. Fins aquell moment moltes
famílies benestants evitaven el servei militar dels seus descendents pagant a les
autoritats una suma de diners o buscant-li un substitut.
A partir de 1837 es manifesta la necessitat de regular la possibilitat de substitució
d’un individu per un altre mitjançant aportació econòmica per fer el servei militar.
Comencen a aparèixer aleshores tot un seguit de societats i subscripcions públiques i
privades, sota diferents noms, per assegurar als mossos els recursos econòmics
necessaris per evitar l’ingrés a files.
La filosofia de moltes d’aquestes societats era permetre que els fills dels menys
afavorits econòmicament tinguessin les mateixes possibilitats que els de les famílies
més adinerades. Es proposava fer socis als nens d’entre 1 i 19 anys i que cada un
dels afiliats pagués una quota que es fixaria segons grups d’edat.
Moltes d’aquestes societats es van crear per iniciativa dels ajuntaments i van
desenvolupar els seus estatuts i reglaments on s’establia entre d’altres els requisits per
afiliar-se (presentar la partida de baptisme), la instal·lació de la societat i organització,
la recaptació o altres elements propis de la organització interna de la societat.
Aquest mes us presentem l’expedient de creació de la “Sociedad de Socorros
mutuo para el reemplazo de Sant Pere de Ribes” que data de 1846.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 08.04 Juntes i comissions municipals dels
serveis militars.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Sociedad de socorro mutuo para el reemplazo”.
Data(es): 24 d’octubre de 1846- 18 de desembre de 1846
Volum i suport : 29 pàgines, paper, documents relligats i solts.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Documentació de la creació de la “Sociedad de Socorros
mutuos para el reemplazo del ejército” de Sant Pere de Ribes a iniciativa de
l’Ajuntament. Societat destinada a cobrir les despeses de substitució de quintos
dels més desfavorits.
Sistema d’organització: Expedient i documents solts ordenats cronològicament.
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 i castellà.
Instruments de descripció: Inventari 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 control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 15 de febrer de 2016.
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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