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La figura de Cristòfor Mestre Artigas ens és coneguda i reconeguda per la seva
trajectòria científica. Els reconeixements a la seva persona han estat múltiples i
diversos. El que potser no ens és tan conegut, és que el seu germà Arnest també fou
un destacat membre de la comunitat científica, i que també va desenvolupar la seva
tasca en el món de la viticultura. Els seus treballs científics foren rellevants i fruit d’això
és el reconeixement que l’Ajuntament de Felanitx, a les illes balears, li va retre ara fa
cent anys, declarant-lo fill adoptiu d’aquella vila. Aquest document que us presentem
aquest mes n’és la notificació que es va fer arribar a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.
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 ” Notificació de l’ajuntament de Felanitx en que declara fill adoptiu a
Arnest Mestre Artigas”.
Data: 31 de maig de 1920.
Volum i suport: 1 pàgina, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: L’alcalde de Felanitx, Guillermo Perelló, notifica a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes que han declarat fill adoptiu a Arnest Mestre Artigas, director de
l’estació enològica d’aquella vila, i que a través dels seu treball científic, tant ha fet en
favor de la viticultura de la comarca.
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: 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

1

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

Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 7 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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