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Finalitzem aquest tanda de prohibicions amb una que de ben segur no
sorprendrà a quasi bé ningú. Prohibit jugar a pilota.
Continuem en època de guerres carlines, però no per això la canalla havia de
deixar de jugar, i com sempre les parets han estat les gran perjudicades. Les seves
estructures han hagut de patir les pilotades de grans i petits.
La multa de 30 rals, es commutava per vuit dies d’arrest al Castell si eren adults,
i pels crios la pena era veure com la pagaven els seus pares.
Dades de document 1
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.02.03 Avisos.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Prohibició de jugar a pilota”. (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: Prohibició de jugar a pilota a la plaça de l’església.
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.
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, 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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