CARME FONT FEIXA
1832
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 22.1

Nivell de descripció
Unitat documental simple

Títol
Carme Font i Freixa

Data/dates
19 de maig de 1832

Volum i suport
1 document, paper
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Francisco Font
Fernando Arola
Història del(s) productor(s)
No se’n coneix pràcticament res de l’activitat mercantil de Francisco Font, de Vilanova i la
Geltrú. De Fernando Arola, de Roses, es disposa de l’arxiu familiar, a partir del qual se sap
que els diferents membres de la família Arola, originària de Port de la Selva, assoliren una
trascendència social i econòmica local detacada. Participaren en la vida política local durant
bona part del segle XIX. Bàsicament, es dedicaren a les activitats comercials i als negocis
que sorgiren amb el procés de creació de l’Estat Liberal, encara que els orígens familiars,
amb Pau Arola, són eminentment agrícoles.
L’any 1832 Francisco Font i Fernando Arola efectuaren una compravenda de pipes de vi, un
dels principals productes de l’economia agrícola de Roses i els seus contorns a la primera
meitat del segle XIX.
Hi ha la hipòtesi que Francesc Font, fos Francesc Font i Parés, un “indiano” de Vilanova i la
Geltrú que tingué una important activitat comercial.

Història arxivística
Es desconeix el seu tractament abans de l’ingrés del document a l’AMR.

Dades sobre l’ingrés
El 27 de maig de 1997 s’ingressà el document mercantil descrit a través de la donació de la
senyora Carme Font i Feixa (donació amb registre número 13).

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
Una factura per la compravenda d’una partida de pipes de vi amb una carta adjunta de
Fernando Arola a Francisco Font.

Sistema d’organització
No en té

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
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
No n’hi ha

Bilbiografia
No n’hi ha

ÀREA DE NOTES

Notes
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 25 de juliol de 2011
AMR, 2 de setembre de 2011

Fonts
La mateixa unitat documental de la col·lecció
La documentació del fons 12.1. Família Arola.
www.vilanova.cat [consultada 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.

