ANNA MARÉS I GODO
(CA L’ANITA)
1947-2006
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 13.6.

Nivell de descripció
Fons

Títol
Anna Marés i Godo (ca l’Anita)

Data/dates
1947-2006

Volum i suport
1 unitat d’instal·lació, paper
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Anna Marés i Godo
Estanc número 2 de Roses, “Estanc de la Punta”
Història del(s) productor(s)
Anna Marés Godo va néixer a Roses el 23 d’agost de 1927. El seu pare, Josep Marés Pi (9
d’octubre de 1894, fill de Sebastià Marés Buscarons i de Teresa Pi Cairó), era pescador. La
seva mare era la Maria Godo Salamó (24 de novembre de 1896, filla de Josep Godo i
d’Anna Salamó). Es casaren l’onze de novembre de 1920. Tenia una germana, Teresa,
nascuda l’any 1921. Tots eren nascuts a Roses. Segons els padrons d’habitants dels anys
1930 i 1945, la família Marés-Godo vivia al carrer Sant Elm (número 43 l’any 1930 o 41
l’any 1945). Anna Marés Godo restà soltera tota la seva vida. Estudià a Roses, encara que
no se sap a quina escola.
Durant tota la seva vida estigué relacionada amb el món del comerç al detall. Així, des de
l´any 1959 apareix als registres anuals de la matrícula industrial de Roses com a propietària
d´una botiga dedicada a la venda de bijuteria. L´any 1963 traslladà la botiga a la plaça Sant
Pere, 1, on a partir de l´any 1973 regentà fins a la seva jubilació, l´estanc número 2 de
Roses, conegut popularment com "l´estanc de la Punta". Va cessar la seva activitat com a
estanquera l’any 2004.
En el moment de la seva mort, ocorreguda el 23 de juny de 2007, el seu testament va
revelar la voluntat de l´Anita de cedir la propietat de la plaça Sant Pere a l´Ajuntament de
Roses, perquè destinés l´estanc de la Punta a usos socioculturals o benèfics, on el
desenvolupament de les capacitats culturals, intel•lectuals o artístiques trobessin un espai

adient. El seu enderroc es va efectuar el mes de setembre de 2010 i es començà la
construcció del nou edifici municipal.

Història arxivística
La documentació va romandre a la casa d’Anna Marés fins just abans de l’enderroc de la
finca de la propietaria, moment en què l’arxiver municipal va recollir el conjunt documental
que encara es conservava entre les pertinences de la difunta.

Dades sobre l’ingrés
La documentació va ingressar gràcies a l’intervenció de l’AMR abans de l’enderroc de la
finca de ca l’Anita.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El grup de sèries de documentació personal conté aquella documentació generada per Anna
Marés o els seus pares en l’àmbit privat familiar. En deriven diverses sèries que contenen
les relacions impositives amb l’administració i amb empreses de subministraments; o
l’administració econòmica i legal de la família, així com documents esparços de la vida social
i la salut d’Anna Marés.
Pel que fa al segon grup de sèries, hi ha agrupada tota la documentació econòmica,
comercial i dels recursos humans generada per l’Estanc número dos de Roses (“l’Estanc de
la Punta”).

Sistema d’organització
1. Documentació personal.
1.1. Impostos i inspeccions
1.2. Factures i rebuts personals.
1.3. Certificacions.
1.4. Administració de lloguers.
1.5. Benestar i salut.
1.6. Vida associativa.
2. Estanc “de la Punta”, número 2 de Roses.
2.1. Gestió econòmica i comercial
2.2. Recursos humans

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent

Increments
No es preveuen nous ingressos d’aquest fons.

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
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
No n’hi ha

Bilbiografia
No n’hi ha
ÀREA DE NOTES

Notes
La documentació referent a Cibeles Bazal suposadament és dins del fons per tramitar la
seva contractació i posterior baixa i jubilació.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
Pol Meseguer i Bell, 26 de juliol de 2011.
Josep Maria Barris i Ruset, 2 de setembre de 2011.

Fonts
Fitxer Biografia Anna Marés Godo a C:\Documents\AMR\Gestió Difusió i
Formació\Història\Segles \Segles XIX-XX
Les mateixes unitats documentals del fons i el web www.roses.cat [consulta efectuada el 25
de juliol de 2011].

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.

Inventari
1. Documentació personal. 1947-2006.
1.1. Impostos i inspeccions. 1947-16.06.2004.
-Inspecció d’Hisenda a Maria Godo Salomó. 04.02.1950.
-Rebuts de la contribució territorial i utilitats. 1947-1964.
-Arbitris municipals. 11.08.1993-16.06.2004.
1.2. Factures i rebuts personals. 02.07.2004-04.11.2006.
1.3. Certificacions
-Certificat de defunció d’Anna Salomó i Paltré. 05.01.1951.
-Certificat de defunció de Teresa Pi i Cairó. 02.03.1953.
-Certificat de naixement de Maria Godo Salomó. 05.05.1953.
-Certificat de naixement d’Anna Marés Godo. 05.05.1953.
-Dues còpies del certificat de naixement d’Anna Marés i Godo. 05.12.1979.
1.4. Administració de lloguers. 31.01.2004-03.02.2004.
1.5. Benestar i salut. 16.10.1964-19.01.1983.
-Electroencefalograma. 16.10.1964.
-Rebuts i prescripcions òptiques. 19.01.1983.
1.6. Vida associativa. 09.07.1987-2006.
-Carnets d’associat de la Societat Unió Fraternal (SUF). 1997-2006.
-Publicació de l’Ajuntament de Roses en homenatge a Joan Ortensi i Berta.
09.07.1987.
2. Estanc “de la Punta”, número 2 de Roses. 1980-2006
2.1. Gestió econòmica i comercial
-Gestió del règim d’autònoms d’Anna Marés i Godo. 16.01.1991-13.04.2004.
-Declaració trimestral i anual de l’I.V.A. 07.04.2003-07.04.2004.
-Despeses i vendes. 1989-1994

-Rebuts i factures de gestió fiscal i manteniment. 30.01.2003-28.03.2006.
-Recursos administratius. 27.08.1998-22.12.1998.
-Assegurances i pòlisses
Assegurances UAP. Agent L. Bartolomé
-Rebuts de la companyia d’assegurances UAP Ibèrica: de responsabilitat civil, multirisc, contra robatori, d’incendis i trencament de vidres. 18.06.1980-29.08.1990.
-Pòlissa d’assegurança d’incendis d’UAP Ibèrica. 02.09.1980
-Pòlissa d’assegurança d’incendis d’UAP Ibèrica. 07.03.1983.
-Pòlissa d’assegurança de multi-riscos de la llar d’UAP Ibèrica. 13.09.1985.
-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 13.09.1985.
-Pòlissa d’assegurança d’incendis d’UAP Ibèrica. 16.09.1985.
-Pòlissa d’assegurança contra robatori. 01.10.1985.
-Polissa d’assegurança de trencament de vidres d’UAP Ibèrica. 15.10.1985.
Assegurances AGF
-Alianza. Asociación General de Seguros. 21.12.1984-29.04.1992.
-AGF Seguros i CRESO Corredoria d’Assegurances.01.01.1987-04.10.1996.
Assegurances AXA
-Rebuts de la companyia d’assegurances AXA. 07.04.2003-05.04.2006.
2.2. Recursos humans
-Gestió del personal. 25.10.1994-02.09.1996.
-Rebuts de nòmines pagades per Anna Marés i Godo a Cibeles Bazal, Àngela
Bárcena, Carmen Barbarà. 29.02.1992-30.05.2007.
-Cotitzacions a la Seguretat Social. 29.02.1992-01.2001.
-Documentació referent a la treballadora Cibeles Bazal. 13.08.1986-21.02.1994. (dins
d’una carpeta titulada “Carrer d’Eugèni d’Ors, 4 de Roses. Maria Carmen Botello”).
ELIMINABLE?
Carpeta amb factures de l’electricitat, aigua i telèfon

