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Al document del mes número 31 us parlàvem d’un dels il·lustres ribetans que van
anar fer fortuna a Amèrica, en Francesc Marcer i Mestre. En aquell cas ens vam
centrar en la construcció de la seva casa a la Plaça Marcer, volíem incidir en els canvis
a nivell urbanístic que es produïren amb la tornada dels indianos al municipi.
Aquest mes us volem presentar un document que reflexa als indianos o
americanos des d’una altra òptica, la d’aquells que volien marxar a treballar a Ultramar
i els tràmits que havien de resoldre abans d’aconseguir-ho.
Fins al 1833 es varen atorgar llicències d’embarcament per viatjar a Cuba, així
es reflexa documentalment a l’Arxiu General d’Índies. Des d’aquell moment es
comencen a atorgar passaports per a Ultramar. En tots els casos per aconseguir tan la
llicència com el passaport, els interessats havien de presentar un seguit de documents
que s’expedien principalment als municipis d’origen, aquests documents eren un
certificat de conducta, la fe de baptisme o un document que acredités estar exempt del
servei militar.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 07.03.04 Certificat conducta Ramon Font Butí
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: “Documentos expedidos a Ramón Font y Butí para pasar a Ultramar”.
Data: 1846.
Volum i suport : 4 pàgines, paper
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Expedient amb els documents necessaris per tal que Ramón
Font Butí pogués fer el viatge a Cuba. Consta de certificat de conducta, certificat
baptisme i certificat mèdic.
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.
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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 control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 17 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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