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L’associació Filles de Maria de Sant Pere de Ribes, entitat que de forma genèrica
aglutinava les dones joves, tenien entre els seus propòsits honorar la figura de la
Verge María i mantenir les seves virtuts, pures, humilitat, obediència i caritat.
Al maig de 1920 van fer arribar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el document que
us presentem. És una sollicitud formal de collaboració, demanant la donació d’un
objecte, que hauria de ser sortejat a la tómbola que volien realitzar en benefici del lloc
d’esbarjo i educació, amb el que pretenien dotar a la canalla del poble.
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 “Sorteig que fa l’Associació de Filles de Maria, en favor d’un lloc d’esbarjo
i d’educació”.
Data: 31 de maig de 1920.
Volum i suport: 2 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Maria Mercès(sic) Puig i Àngela Giralt, representants de l’Associació
de Filles de Maria de Sant Pere de Ribes, solliciten la collaboració de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes amb el lliurament d’algun objecte per a la realització d’una
tómbola, amb la que poder recaptar fons i poder dur a terme aquest projecte.
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.
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, 9 de gener de 2020.
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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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