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L’any 1892 es celebrà el IV Centenari del Descobriment d’Amèrica, fou una
celebració que va tenir ressò a nivell mundial. Entre 1888 i 1891 es creà una Comissió
Central per organitzar els actes destinats a la celebració del IV Centenari i que
concedia llibertat a les ciutats i regions per participar en les celebracions del
descobriment.
Durant el 1882 es celebraren diferents actes arreu del territori espanyol, del 7 al
11 d’octubre al convent de Santa Maria de la Ràbida es celebra el Congrés
Internacional d’Americanistes; també durant l’octubre es celebrà el Congreso Jurídico
Íbero Americano, organitzat per la Real Academia de Jurisprudencia.
A Barcelona, la premsa de l’època, parla dels diners invertits per l’Ajuntament per
commemorar el IV Centenari. A Sant Pere de Ribes també es va voler celebrar, per
aquesta raó l’Ajuntament en sessió de 13 d’octubre de 1892 acorda assistir a l’acte
realitzat a l’Església i repartir uns abonaments de pa, carn i arròs a la gent més
necessitada del municipi.
Tot seguit podeu consultar l’expedient de comptes de les festes del IV Centenari
del Descobriment a Sant Pere de Ribes.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 12.02.01 Expedients d’organització d’activitats i
iniciatives culturals.
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: “Cuentas y justificants de los Festejos del IV Centenario del descubrimiento
de las Américas” (Atribuït)
Data: octubre 1892.
Volum i suport : 15 pàgines, paper.
Àrea de context:
Nom del productor(s): Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Comptes i justificants de les despeses generades per la
celebració del quart centenari del descobriment d’América.
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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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.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, maig 2017.
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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