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L’any 1964, la Comissió organitzadora de la Festa Major de Sant Pere, en el seu intent
de donar un realce inusitado a la mateixa, van demanar a la població que col·laborés
amb les despeses dels actes que es pretenien dur a terme. Malgrat l’expansió i el
desenvolupament que s’estava produint al municipi, i la recepció més contínua de
turistes nacionals i internacionals, l’ajuntament, per limitacions legals no podia fer front
a aquestes despeses. És pe aquest motiu que de forma voluntària es suplicava a la
població a fer donació, mínima de 25 pessetes als particulars i l’adequada per a
comerciants, industrials i propietaris. Per evitar molèsties es procediria a la recollida
del donatiu, a través d’un delegat, porta a porta.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 12.01.01 Expedients d'organització de les Festes
Majors.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït, “Requeriment contribució econòmica voluntària”
Data: 1 de juny de 1964.
Volum i suport: 1 pàgina, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s):

Comissió organitzadora de la Festa Major de Sant Pere de
Ribes.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Els membres de la Comissió delegada per a l’organització de la festa
Major de sant Pere de Ribes fan arribar als veïns del municipi un anunci mitjançant el
qual demanen que tots, en la mesura que les possibilitats ho permetin col·laborin
econòmicament en el sosteniment de les activitats programades. Malgrat la
voluntarietat, supliquen un mínim de 25 pessetes als veïns particulars i la que estimin
més idònia als empresaris i comerciants. Per evitar molèsties passarà un delegat a
recaptar la quota indicada.
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: Consulta lliure.
Condicions de reproducció: Lliure.

1

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

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. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 23 de maig 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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