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Entre els anys 1846 i 1849 va tenir lloc l’anomenada Guerra dels Matiners o
segona guerra carlista.
Enmarcada en el conflicte dinàstic que enfrontava els partidaris del pretendent a
la corona Carles Maria Isidre, inicialment, i Isabel II, aquesta segona guerra fou
territorialment, molt important a Catalunya.
A Ribes, tant l’Ajuntament com alguns veïns, no tenim certesa que fos
voluntàriament, van fortificar i habilitar les seves cases per tal de defensar-se dels
atacs. El cost d’aquestes reformes fou reclamat en forma d’indemnitzacions uns anys
després i tal i com es concreta de la data, no fou fins molt més tard que van arribar a
veure recompesades les seves demandes.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 08.05 Defensa passiva.
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Compensació per fortificació i habilitació de cases”.
Data: 24 de març de 1870.
Volum i suport : 6 pagines, 2 folis relligats, en paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Correspondència que es va fer arribar, per tal d’informar
respecte de les reclamacions que es van realitzar l’any 1868. Sol·licitades per
l’ajuntament i una sèrie de particulars, aquestes reclamacions feien referència a
la necessitatt de fortificar i habilitar les seves propies cases durant la segona
guerra carlista, l’anomenada Guerra dels Matiners.
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 elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable
pels usuaris de l’arxiu.
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Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 13 de juliol 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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