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En unes dates tan significades com les de Nadal, i donada la proximitat de la vinguda
dels tres Reis Mags d’Orient, les autoritats militars del país, van creure oportú posar
els mitjans al seu abast, per tal que la tasca de recollida de cartes dels infants fos el
més fàcil possible. Així, i donada la possibilitat que els funcionaris de Correus
encetessin una inoportuna vaga, es van decretar un seguit de mesures per tal que tot
es desenvolupés amb normalitat.
Heus ací el document, que us presentem aquest darrer mes de l’any 2020.
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 policials enfront de la possible vaga del personal de
Correus”.
Data: 18 de desembre de 1920.
Volum i suport: 2 pàgines, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Pere Mir, caporal de la Guàrdia Civil a la caserna de Sitges, informa
a l’Alcalde de Sant Pere de Ribes de les actuacions que es duran a terme davant de la
previsible vaga de personal de Correus.
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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