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Una vegada més presentem un document relacionat amb el carlisme. Aquesta
vegada es tracta d’un ban de 1836 on es fa menció al toc de queda i de les
conseqüències de no complir-lo.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.02.01 Bans
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: “Prohibició de sortir al carrer des de les nou de la nit a les quatre de la
matinada”. Atribuït.
Data: 13 de febrer de 1836.
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: Ban públic recordant que des de el 20 d’octubre de 1835 no es
permet sortir al carrer més enllà de les 9 de la nit i fins a les quatre de la
matinada. Avís a qui no compleixi el ban de que s’ha donat ordre a la ronda
d’afusellament immediat.
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 marques d’adhesiu.
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: Laura Tomàs Sánchez, 8 d’agost de 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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