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ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Mútua Obrera

Història del(s) productor(s)
El deu de gener de 1932 un grup de rosincs es reuní a la SUF per constituïr la
societat de socors mútus anomenada la “Mútua Obrera”. La constitució reuní a
diversos individus, així com els signataris del reglament de la societat, aprovat
anteriorment pel Govern Civil de la provincia de Girona.
La primera junta directiva s’aprovà el mateix deu de gener i la formaren Pere Trull,
president; Albert Cufí, tresorer; Emigdio del Castillo, vocal primer; Juan Pérez, vocal
segon; Esteve Soler, vocal tercer.
Les reunions de la Mútua Obrera es van dur a terme a diversos indrets de la vila, de
ben segur per la disponibilitat dels espais o per la proximitat a l’indret de treball dels
directius. La SUF acollí majoritariament les juntes de la societat, però altres indrets
també acolliren les reunions: el local de la Sociedad de Pescadores de Arrastre a
Motor o, en algun cas, la casa del membre de la junta, Emigdio del Castillo (primer
cel·lador o vocal i després caixer).
El mes de gener de 1933 la societat ja tenia problemes per cobrir les vacants que
s’anaven donant a les vocalies de la Junta Directiva, ocorregudes des del mateix
febrer de 1932. Aquest va ser un fet recorrent que aniria perpetuant-se en el temps.

El dia vint-i-u de gener de 1934 es reformà el reglament de la mútua per modificar
els terminis de convalescència per a la recepció d’ajudes.
Jordi Suquet substituí com a president a Pere Trull el dia dos de febrer de 1935. La
darrera junta directiva només tingué un cel·lador o vocal i continuà existint el càrrec
de caixer, que des d’un primer moment ocupà Emigdio Castillo encara que fos com
a vocal.

Història arxivística
El tractament abans del seu ingrés a l’AMR és desconegut. Per la poca
documentació que ingressà segurament hi va haver pèdues documentals
importants. Emigdio del Castillo, com a caixer de la mútua, es deuria quedar el llibre
d’actes que es conserva. Fins a l’any 1996 el llibre d’actes es conservà a casa de
Margarita Cortada.
El juliol de 1996 es procedí a la seva descripció juntament amb els fons de la
societat La Unión Rosence, la Panadería de Marina i d’Emigdio del Castillo i Teresa
Romañach Pi. El juliol de 2011 la descripció dels tres fons es descrigué
separadament.

Dades sobre l’ingrés
L’ingrés es féu per donació de la senyora Margarita Cortada el dia 9 de juliol de
1996, juntament amb els fons de la societat La Unión Rosence, la Panadería de
Marina i d’Emigdio del Castillo i Teresa Romañach Pi (donació amb registre número
12).

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
La única documentació que es conserva a l’AMR és un llibre d’actes que
cronològicament comprèn des de la constitució de la Mútua Obrera, el gener de
1932, fins a febrer de 1935. En ell s’hi reflexen els acords i propostes de la junta i
els associats.

Sistema d’organització
El fons està organitzat en una única sèrie anomenada: 1. Llibre d’actes.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent

Increments
Encara que no es preveuen nous ingressos d’aquest fons, tampoc es pot descartar
totalment la possibilitat de noves donacions.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
Lliure

Condicions de reproducció
Lliure

Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà

Característiques físiques i requeriments tècnics
Suport paper. Sense requeriments tècnics especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC i catàleg registrat al programari de gestió de l’AMR.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
És documentació original.

Existència i localització de reproduccions
No existeixen.

Documentació relacionada
Fons Emigdio del Castillo i Teresa Romañach Pi

Bilbiografia
No n’hi ha.

ÀREA DE NOTES
Notes
El llibre d’actes està folrat per un exemplar del diari Treball del dia deu de març de
1937. Dins del llibre s’hi troba també la publicació “Mi revista. Suplemento ilustrado
de Labores y Modas”, sense data.
Amb l’objectiu d’aclarir una possible confusió de noms, cal assenyalar que almenys
des de 1912 existia una societat de socors mutus anomenada Unión Mútua Obrera,
de la qual no se’n coneix fins quan funcionà. Aquesta societat també era coneguda
amb el nom Unió de Roses, que juntament amb La Pescadora, una altra societat de
socors mutus, foren l’embrió del Pòsit de Pescadors l’any 1921.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 9 de juliol de 1996
AMR, 12 de juliol de 2011 (revisió)

Fonts
Per la informació sobre l’element Història del productor s’ha utilitzat el mateix llibre
d’actes de la Mútua Obrera.
Per la història de les societats de socors mutus i les seves denominacions s’ha
consultat:
Josep Maria Barris Ruset, “Poder, política i polítics a la Roses del segle XX”, a
Jaume Santaló (coord.), Roses, 1875-1975. Del model comercial a la revolució
turística, Roses, Ajuntament de Roses, juny 2001, pàg. 175.
Josep Maria Barris Ruset, Roses o la recerca de la zona grisa, Roses, Ajuntament
de Roses, 1a edició, abril 2008, col. Assaig i Recerca, 6, pàg. 108.

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.

