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Encetem any nou! Amb aquest document del mes us volem presentar un tastet del
Fons Ramon Ferret i Soler, un fons d’imatges excepcional que reflexa la vida del segle
passat a Sant Pere de Ribes.
En Ramon Ferret i Soler va ser un gran aficionat a la fotografia (podreu llegir més a
baix la seva història) com tants d’altres, però gràcies a ell podem gaudir d’un llegat
magnífic i des de novembre és accessible a tothom ja que ha estat donat a l’Arxiu
Municipal. Més de 5000 imatges des de inicis de segle XX fins a inicis del XXI sobre la
vida social, cultural i política del municipi. I com no, moments històrics com el que us
presentem aquest mes, la gran nevada dels Nadals de 1962.
El dia 24 de desembre de 1962 començà a nevar a la comarca del Garraf, el dia 25 de
desembre tota la comarca, així com Barcelona i altres comarques litorals i prelitorals
s’aixecaren amb els carrers plens de neu i amb gruixos que arribaven als 80
centímetres i unes temperatures gèlides que van fer d’aquell Nadals unes festes ben
especials.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT ASMPR. Fons Ramon Ferret i Soler
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Atribuït “Nevada Nadal 1962”.
Data: 25 de desembre de 1962.
Volum i suport: 81 imatges en paper.
Àrea de context
Nom del productor: Ramon Ferret i Soler.
Història del productor: Ramon Ferret i Soler va néixer a Sant Pere de Ribes el 8
d’agost de 1927, fill de pagesos, va viure la guerra civil i la dictadura franquista.
Malgrat les dificultats polítiques i econòmiques de l’època, en Ramon va adquirir de
forma autodidacta coneixements sobre electrònics, radiofònics i fotogràfics. Fou
radioaficionat des de ben jove i durant el servei militar treballà com operari de
comunicacions Morse.
A la tornada del servei militar començà a treballar reparant aparells de ràdio i altres
aparells electrònics en un taller de Sitges, compaginant aquesta feina amb el treball al
camp amb la família. Més endavant treballà a la fàbrica de plàstics Giravi de Sant Pere
de Ribes on es jubilà amb 65 anys, sempre compaginant-ho amb el treball a la vinya.
En Ramon Ferret era junt amb en Jaume Gómez (fotògraf de Sant Pere de Ribes),
dels pocs que tenien càmera de fotos als anys 50 i 60 del segle passat. A casa va
muntar el seu propi laboratori de revelat o es dedicà al muntatge d’aparells electrònics.
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Vinculat a la vida social i cultural de Ribes, va ser dels primers a fer el pelegrinatge a
peu a Montserrat des de Sant Pere de Ribes, del qual se’n conserven un centenar de
fotografies al seu fons.
Amb 42 anys es casà amb Núria Pascual i Cuadras amb la qual van tenir tres fills, en
Ramón, en Josep i en Daniel.
En Ramon va morir amb 83 anys a Sant Pere de Ribes deixant un llegat fotogràfic
excepcional.
Història arxivística: El fons Ramon Ferret i Soler va ingressar oficialment a l’Arxiu
Municipal de Sant Pere de Ribes el passat mes de novembre de 2020. El seu fill,
Ramon Ferret, es posà en contacte amb el personal de l’Arxiu a inicis de 2020 i es
recollí el material de la casa familiar, a la plaça de la Font, on es trobava tot el fons en
condicions que no eren adequades per a la seva conservació. Durant els mesos de
febrer a novembre es treballà en el tractament arxivístic de l fons d’imatges, neteja,
inventari i digitalització.
Dades d’ingrés: 23 de novembre de 2020.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Reportatge fotogràfic de la històrica nevada del Nadal de l’any 1962
on es poden observar diferents indrets de Ribes nevats
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.
Característiques físiques i requeriments tècnics: Imatges en paper, en blanc i negre
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: Laura Tomàs Sánchez, 16 de desembre 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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