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La bibliografia, que fa referència a la història de Sant Pere de Ribes, constata que pels
volts de 1919 es van iniciar els tràmits per a la creació de la Societat d’Agricultors i
Obrers. En Miquel-Muç Vall, a la separata de la Festa Major de 2014 va publicar en
referència a Josep Ricart Rovira i la seva tasca com a sindicalista agrari. Als primers
paràgrafs parla de la manca de documentació sobre els inicis i evolució de la Societat
d’Agricultors i Obrers (1919-1939), de la que en va prendre part, el que ens interessa,
però és el que diu en un paràgraf posterior, l’organització rabassaire i la seva ràpida
implantació va comportar que els propietaris també ho fessin. Així, curiosament, l’any
1920, un cop fundat el Centre d’Agricultors i Obrers de Ribes, es constitueix
l’Associació Agrícola de Sant Isidre de Sant Pere de Ribes. Aquest sindicat de
propietaris es va crear a l’empara de les cambres agràries comarcals.
El document que us presentem aquest mes, datat al 1920, fa referència a aquesta
segona entitat, donat que, i tal com llegireu del propi document, al setembre volien
reunir-se per tal de fer un intercanvi d’impressions en relació a la creació d’una societat
agrícola.
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 ” Sol·licitud de permís per reunir-se al saló del Centre recreatiu”.
Data: 15 de setembre de 1920.
Volum i suport: 1 foli, 2 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Francesc Montaner i Josep Milà signen la sol·licitud, on demanen al
consistori que els cedeixi el saló de la planta baixa del Centre recreatiu, per a poder
dur a terme una reunió. La constitució d’una societat agrícola n’és el motiu de la
reunió.
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.
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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, 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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