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Encetem per als propers mesos, una sèrie de documents que ens permeten
visualitzar algunes de les condicions de vida en que es trobaven els habitants del
nostre poble. Una sèrie de bans que ens proporcionen imatges conceptuals de fins a
quin punt les prohibicions, actualment banals, podien condicionar la vida quotidiana.
En aquest document en qüestió, datat en plena guerra civil, octubre de 1835,
l’alcalde dicta una sèrie de prohibicions que s’hauran de complir des del dia la
publicació i fins el dia de la pasqua de resurrecció.
Es prohibia sortir de casa des de es vuit del vespre i fins les quatre de la
matinada, així mateix la venda de vins i licors, en la mateixa franja horària. Es prohibia
les reunions de més de quatre persones, fins i tot dins de les cases. La diversió pública
no es permesa sense llicència, i menys en diumenges i festes preceptives. Els jocs
dineraris i els insults també resten prohibits i en un darrer afegit molt singular, tirar
pedres o fer pedrades estarà penat amb multa, que en els casos dels fills assumiran
els pares.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.01 Bans.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Prohibicions i restriccions”. (Atribuït)
Data: [1835].
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de context:
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Exposició articulada de prohibicions per a la prevenció
d’excessos per part de la ciutadania.

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.
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Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Es troba malmès i té estrips a
les cantonades i marques d’adhesiu. Té un apèndix a la part inferior.
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: Jesús Castillo Prado, 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.
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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