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Pràcticament desapareguda és aquella imatge dels ramats d’ovelles, cabres o vaques,
passant per alguns dels nostres pobles en camí transhumant cap a terres del nord o
del sud, depenent de l’estació climàtica pertinent.
Els serveis veterinaris havien de dur la seva tasca de control i vigilància, i això és el
que reclama aquest document, que aquest mes us mostrem.

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 “Actuacions de reconeixement veterinària dels ramats transhumants”.
Data: 26 d’octubre de 1920.
Volum i suport: 2 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Joaquim Folch, Inspector d’higiene pecuària de Sitges, informa a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de l’obligació que tenen els propietaris de
terrenys, per on circulin ramats en transhumància, de notificar-ho a l’autoritat superior
per tal de poder realitzar les inspeccions veterinàries pertinents.
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
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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