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Protegir-se, de manera autònoma, enfronts de les agressions externes. Aquesta és la
base sobre la que van néixer els cossos de Sometent. Al llarg dels temps, i segons
consta en documents des del segle XI, enfront dels atacs que patia la població aquesta
es va organitzar de manera que la defensa s’establia pels seus propis mitjans. L’idíllic
paradigma del camperol lluitador i defensor de la terra, pot veure’s alterat durant els
segles en que van anar apareixent i desapareixent, a voluntat de les autoritats.
En el document que ens ocupa, del juny de 1934, voldríem fer notar que no és més
que un simple requeriment de dades, però en el que hi consta el segell que du el lema
Pau, Pau y sempre Pau. Lema que fou adoptat a mitjans del segle XIX, quan es va
reprendre l’activitat del Sometent, bona part per la necessitat de protecció de les
propietats que requerien grans terratinents, enfront dels carlins i bandolers.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 07.01.01 Milícies ciutadanes.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Requeriment per a que s’indiqui el nom, cognoms i adreça del Caporal i
Sots-caporal”
Data: 14 de juny de 1934
Volum i suport: 1 pàgina, paper
Àrea de context
Nom del productor(s): Sometents armats de Catalunya
Història del productor(s): Cos armat de caire civil que actuava com a cos auxiliar, o
principal segons l’època, en la defensa de les ciutats i viles de Catalunya.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Document on es requereix a l’Alcalde President que indiqui els
noms, cognoms i adreces del Caporal i del Sots-caporal del Sometent de Sant Pere de
Ribes.
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.
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Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
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. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado. 19 de febrer de 2019.
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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