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No és la primera vegada que fem referència a alguns fets relacionats amb el
carlisme i el municipi. En aquesta ocasió fem esment a una petició que se li va fer
arribar al municipi per tal que estiguessin a l’aguait respecte d’un possible pamflet, un
manuscrit que el pretendent Carles Maria Isidre hauria fet arribar, o pretenia fer arribar
als seus afectes, amb la declaració feta respecte de la seva postura en relació al
jurament de la infanta Isabel, futura reina.
Us presentem la resposta que des del municipi es va fer arribar a la Sots
delegació de policia del partit de Vilafranca del Penedès. Excepcionalment, us fem
arribar els document que va generar aquesta resposta.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.04 Correspondència de sortida.
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: “Resposta sobre ofici respecte de manifest subversiu” (Atribuït)
Data: 24 de juliol de 1833.
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: Resposta que es fa un ofici en que es demana que es
mantingui a l’expectativa i vigilància en relació a un possible imprès del
pretendent Carles Maria Isidre en contra de la infanta Isabel.
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
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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 documentació relacionada
Documentació relacionada: Existeix el requeriment imprès que envià Juan de
Sandoval, substitut del Sotsdelegat de policia del partit de Vilafranca del
Penedès, el dia 8 de juliol de 1833.
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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