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Aquest mes continuem prohibint. En aquesta ocasió el document datat al febrer
de 1832, afecta molt directament als jocs de sobretaula, en els que s’hi jugava amb
diners. Les tavernes i les cases privades seran penades per hostatjar les quadrilles de
persones que incompleixin els horaris permesos.
D’altra banda devia resultar força perjudicial, prou com per fer-ne esment, l’únic
joc específicament prohibit eren les Dames.
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: [1832].
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, especialment els referents als jocs de
taberna i les blasfèmies.
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: Català.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Es troba malmès i té estrips a
les cantonades i petites manques de documentació.
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 documentació relacionada
Existència i localització dels originals: Es conserven a l’AMSPR.
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.
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