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Aquest mes us presentem amb primícia un nou fons que ha passat a formar part de
l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes.
Les circumstàncies d’aquest darrer any ens han fet endarrerir l’ingrés i difusió d’aquest
fons, que ja a l’estiu de 2019 va ingressar de forma temporal. Es tracta del fons de la
Peña Bética de les Roquetes, format per la documentació fundacional, llibres d’actes,
carnets de socis i jugadors, a més d’imatges dels equips de futbol i actes organitzats
per l’associació.
La recuperació dels fons d’entitats esportives i culturals és molt important per el valor
patrimonial que representa. Habitualment són fons poc tractats arxivísticament i amb
problemes d’accés per part dels ciutadans, per aquesta raó són tan importants
aquestes cessions als arxius municipals des d’on es fa el tractament i la difusió que es
mereixen aquests petits tresors de la història del territori.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR FONS PEÑA BÉTICA LAS ROQUETAS
Nivell de descripció: Fons.
Títol: FONS PEÑA BÉTICA LAS ROQUETAS.
Data: 1976/1992.
Volum i suport: 0,2 M/L paper i imatges.
Àrea de context
Nom del productor: Peña Bética Las Roquetas
Història del productor La Peña Bética Las Roquetes es fundà al 1974, essent president
Juan Ramírez Ruiz, formant part de la junta directiva bona part de la seva família.
L’associació tenia caràcter de penya cultural, esportiva i recreativa, i sobre tot
seguidora del Real Betis Balompié. Als anys setanta comptaven amb dos equips de
futbol i un de basquet. A la dècada dels vuitanta s’amplia amb un equip de basquet
femení i a 1990 es funda la categoria infantil de la Peña Bética.
A més de la vessant esportiva, la Peña Bética organitzà cursos de sevillanes i flamenc
a la seva seu social, la qual es trobava al Bar Betis, a la Pl. Llobregat de Les
Roquetes, propietat del president.
La Peña Bética va desaparèixer per manca de local i per problemes econòmics al
1992 tot hi haver arribat a estar formada per més de 200 socis.
Història arxivística: El fundador i president de la Peña Bética de les Roquetes, el
senyor Juan Ramírez Ruiz, custodià sempre la documentació de l’associació, primer
com a president i a l’any 1992 quan es va dissoldre s’acordà que ell es quedés tots els
llibres d’actes i documents oficials.
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A l’estiu de 2019 Juan Ramírez expressà la voluntat de fer donació de tota la
documentació, i fotografies que tenia sobre la Peña Bética a casa teva, a l’Arxiu
Municipal. La donació es signà formalment a l’agost de 2020.
Data d’ingrés: 24 d’agost de 2020.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Documentació relativa a la producció documental de l’associació
Peña Bética de Les Roquetes.
Una part de la documentació són els llibres d’actes de l’associació, actes fundacionals
i registre de socis. D’altra banda trobem carnets de socis i jugadors.
També hi ha una bona part fotografies i muntatges fotogràfics sobre actes esportius i
culturals organitzats per l’associació.
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, si bé la documentació està sotmesa a la legislació
vigent sobre accés. Cal omplir el full de comanda de documentació, signat, cada
vegada que es realitzi una consulta. La documentació protegida per la legislació
vigent, queda exempta de consulta.
Llengües i escriptures del document: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat el mes de març de 2020. Elaborat per
Laura Tomàs Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 8 de febrer 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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