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Fa uns anys us vam presentar una taba de la carnisseria de l’any 1800. Aquest mes en
presentem una de 1764 que dictamina les condicions d’arrendament de la carnisseria
del poble, marcades aquestes pels regidors i batlle del poble.
Com en la taba de 1800 es fixen una sèrie de condicions i entre elles que es tallarà
“crestó” els dies de Pasqua de resurrecció, Pasqua de Pentecostès, la Diada de
Nostra Sra. Del Roser, Diada de St. Isidre, Carnestoltes , Sant Pere, Nadal i Sant Pau.
Malgrat que és molt semblant a la taba de 1800 creiem convenient fer un document
per aquesta de 1764 per què reflexa que ja a mitjans del s. XVIII hi havia certes festes
que ja s’estaven celebrant com el Carnaval, Sant Pau o Sant Pere. També ens
demostra que moltes vegades quan es fa investigació no s’ha de menysprear cap tipus
d’informació, ja que un simple arrendament de la carnisseria ens pot oferir informació
sobre la celebració de les festes populars.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.03.01 Tabes de proveïment.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Taba per arrendar les carns i la carnisseria del terme de Sant Pere de
Ribes”
Data: 1764.
Volum i suport : 2 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document on s’estableixen les condicions relatives a
l’arrendament de la carnisseria per part de l’Ajuntament.
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
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
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Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 10 d’agost de 2018.
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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