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Josep Sabaté Calderó.

Data/dates
ca 1914-1915

Volum i suport
Un document en suport paper, tamany DIN A-6.
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Josep sabaté Calderó

Història del(s) productor(s)
Josep Sabaté Calderó va néixer a Roses el dia 25 d'abril de 1884 i va morir a Badalona l'any
1926. Empleat, comerciant de sal i advocat. Era fill de Josep Sabater Curtó (Tortosa) i Maria
de la Cinta Calderó Piñana. Els avis paterns eren Pere i Tomasa i els materns, Josep i
Vicenta. Solter. La família hagué de marxar de Tortosa arran de la Tercera Carlinada. El seu
pare, Josep Sabaté Curtó, era comerciant de cereals, bàsicament de blat, que exportava a
diferents països europeus, entre els quals cal destacar Rússia. El seu vaixell, anomenat
Dolores, naufragà davant de Marsella. A partir d´aquest moment, reorientà el negoci envers
el comerç de la sal. Així, sembla que explotà les salines de Santa Margarida, negoci que
continuà la seva dona i, eventualment, el seu fill Josep. Sabater estudià a Barcelona dret i,
una vegada advocat, fou, sembla, funcionari de l´Ajuntament de Badalona, governat –durant
la Dictadura de Primo de Ribera- per un oncle seu, Pere Sabater Curtó, polític de marcat
caràcter nepotista. Fou un gran afeccionat a l´arqueologia i, sota el seu mandat,
s´efectuaren les primeres prospeccions a la Ciutadella de Roses, sota la direcció del Dr.
Bosch Gimpera (1916). Així mateix, fou un dels descobridors del dòlmen de la Creu d´En
Cobertella. Es tracta d´un dels alcaldes de Roses del qual es disposa de menys dades. Fou
escollit per primera vegada en les eleccions del 13/11/1913 i exercí el càrrec d´alcalde entre
l´1/1/1914 i l´1/1/1916. Es convertí, d´aquesta manera, en l´alcalde més jove del segle, amb
29 anys. Fou designat, en aquesta legislatura, vocal de la Junta d´Inspecció, Vigilància i
Administració de les Obres de la Presó de Figueres (7/9/1914). Repetí en el càrrec d´alcalde
durant el segon bienni del mandat (1/1/1916-1/1/1918). Es tornà a presentar en les eleccions
de 2 anys després (8/2/1920). Formava part, durant la legislatura 1/4/1920-1/4/1922, d´un
grup polític –que disposava de majoria-, l´existència del qual es desprèn de
l´elecció de
càrrecs municipals, compost, a més d´ell mateix, de Jacint Seseras Birba, Isidre Pujol
Cortada, Bonaventura Buscarons Suquet, Joan Guitart Guitart i Joan Flaquer Sanés. Aquest
grup polític podria ésser de la Lliga Regionalista, atès que en la sessió del 3/7/1920

decideixen adherir-se als acords presos per les 4 diputacions relatius al traspàs de serveis a
la Mancomunitat de Catalunya, mentre que hi voten en contra Salvi Ferrer Buscarons i
Narcís Guerra Ballesta, membres pertanyents a l´oposició més conservadora i monàrquica.
Tornà a ésser alcalde durant 2 anys més (1/4/1920-1/4/1922) i acabà la seva activitat
política amb el càrrec de regidor 5è des de l´1/4/1922 fins al 3/10/1923.

Història arxivística
En el transcurs de la implantació de la xarxa telefònica teritorial a Catalunya, impulsada per
la Mancomunitat de Catalunya, s'expedí el carnet d'identificació personal per poder telefonar
gratuïtament a favor de l'aleshores alcalde de Roses Josep Sabaté Calderó, qui el rebé i el
conservà fins a la seva prematura mort als 42 anys. A partir d'aquest moment el document
fou conservat per familiars indirectes fins a la seva donació a l'AMR l'any 2007.

Dades sobre l’ingrés
El document fou donat per la senyora Maria Cinta Lloveras Bach, de Figueres, el dia 7 de
febrer de 2007, data d'ingrés a l'AMR. Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament en sessió de 30
d'abril del mateix any acceptà l'esmentada donació.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
Es tracta d'un document simple identificat com un carnet d'identificació personal per poder
telefonar gratuïtament a favor de l'aleshores alcalde de Roses Josep Sabaté Calderó.

Sistema d’organització
Per la naturalesa de la documentació no en té cap.

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 nous increments documentals.

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

Condicions de reproducció
Lliure

Llengües i escriptures dels documents
Català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper, sense requeriments tècnics específics.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
Es tracta d’originals.

Existència i localització de reproduccions
No n’hi ha.

Documentació relacionada
Fons de l’Ajuntament de Roses
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