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No és aquest el primer document que us presentem del Club Deportiu Ribas, tampoc
en serà l’últim. En aquesta ocasió, el club, que feia escassament dos anys que s’havia
creat, sollicita rebre per part de l’Ajuntament, d’un trofeu amb el que obsequiar al
vencedor del partit de foot-ball, que es disputaria dins dels actes de festa major
d’aquell mateix mes de juny.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït ”Sollicitud de trofeu per a la disputa d’un partit amistós”.
Data: 4 de juny de 1920.
Volum i suport: 1 full, 2 pàgines, en paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Club Deportiu Ribes -Club Sportiu RibasHistòria del productor(s): La fundació del Club va tenir lloc el 21 d'octubre de 1956,
encara que anteriorment, el 7 de febrer de 1918, es va constituir el Club Sportiu Ribas.
La inauguració oficial del terreny de joc es va celebrar el 23 de juny de 1947 amb un
partit entre el Club Sportiu Ribas i l'Atlètic Club Vilanovés. El 28 de gener de 1957 es
van constituir els primers estatuts que van ser signats pel vicepresident Sr.
Bonaventura Roig i pel secretari Sr. Joan Baqués.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Petició formal, que fa el club a l’Ajuntament, per tal que contribueixi
amb un trofeu, el qual es lliurarà al vencedor del partit de futbol amistós, que es
disputarà dins del calendari d’actes de la Festa Major.
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.
Llengües i escriptures dels documents: Català amb alguns anglicismes esportius
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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. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 3 de gener de 2020.
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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