BENET TRULL ESCATLLAR
(1926-1962)

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 13.1.

Nivell de descripció
Títol
Benet Trull Escatllar

Data/dates
1926-1962

Volum i suport
1 carpeta, paper.

ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Benet Trull Escatllar
Història del(s) productor(s)
Benet Trull Escatllar va néixer a Roses el 23 d’abril de 1890 i va morir el 18 de setembre de
1966 a la seva vila natal. De professió confiter, va efectuar un receptari que té en propietat la
seva néta neboda Gemma Vieyra Bosch. Era fill del regidor Benet Trull Denclar i Joaquima
Escatllar Pau (Barcelona). Els avis paterns foren Eusebi Trull i Magdalena Denclar, mentre
que els avis materns eren Joaquim Escatllar (Banyuls de la Marenda, França) i Teresa Pau
(Besalú). Es va casar amb Maria Cardoner Pérez i no tingueren fills. Va Residir a Buenos
Aires atès que el 1912 era declarat pròfug del reemplaçament del 1911. Fou maçó. Fou cap
local FET y de las JONS (1939). Va ser el segon president de la segona Comissió Gestora
Provisional entre el 21/4/1941 i el 27/9/1948, en substitució de Jacint Romañach Seseras.
En la sessió del Ple del 27/2/1948 l´alcalde va demanar al Governador Civil que el substituís,
atès el seu precari estat de salut, encara que va continuar fins al final de la legislatura.

Història arxivística
Es desconeix el tractament previ al seu ingrés a l’AMR. La seva descripció es va realitzar el
9 de juliol de 1996.

Dades sobre l’ingrés
El fons ingressà en motiu de la donació dels senyors Jaume Garcia Navarra, Maria Lluïsa
Navarra i Josep Maria Borràs i Terol el mes de juliol de 1996.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons està composat de documentació referent a la urbanització de la Ciutadella de Roses i
d’un plànol del poblat de pescadors de Roses de la Delegación Local de la Mutualidad de
Accidentes de Mar y Trabajo.

Sistema d’organització
El fons té una única sèrie donat que només està composat de dos documents.

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 per part de la família.

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

Condicions de reproducció
Lliure

Llengües i escriptures dels documents
Castellà

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper. El plànol del poblat de pescadors no es veu gaire bé per l’esvaïment de les tintes.
Sense requeriments tècnics especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
Es tracta d’originals, menys dues còpies d’una carta de l’alcalde de Roses adreçada a
l’inspector de Serveis Culturals de la Biblioteca Popular de Figueres de 1926.

Existència i localització de reproduccions
No n’hi ha.

Documentació relacionada
El fons municipal de l’Ajuntament de Roses i el fons personal de Joan Adolf Mas-Yebra i
Vila.

Bilbiografia
AMR, Centre de Documentació, Biografies de polítics de Roses 1900-2000.
ÀREA DE NOTES

Notes
Algunes informacions han estat facilitades per Gemma Vieyra Bosch, néta neboda de Benet
Trull Escatllar. Especialment la referent a la seva pertinença a la maçoneria.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 27 d’octubre de 2014.

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons i les citades a la bibliografia.

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.

