Panadería de Marina
1919-1936
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT AMR 11.2

Nivell de descripció
Fons

Títol
Panadería de Marina

Data/dates
1919-1936

Volum i suport
0,24 ml. 5 quaderns i 4 llibres

ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Panadería de Marina

Història del(s) productor(s)

Es té constància de l’activitat de la Panadería de Marina des de l’any 1905, a partir
de fotografies antigues de Roses, concretament de la col·lecció del fotògraf Benet
Fonolleras Brunet. El propietari de la Panadería de Marina era Emigdio del Castillo
(1905-10.01.1965). En el transcurs dels anys va arribar a negociar amb quatre
barques tal com testimonien els quaderns de registre de vendes. L’any 1936 és
l’últim any amb activitat comercial del que es té constància documental. Entre les
mercaderies que comerciava –bàsicament, les necessàries per a la vida a bord de
l’embarcació– podem trobar verdures, tubercles, arròs, fruites, pasta, petroli, sucre,
oli, espelmes, sabó, formatge, cafè, vi, aus, entre d’altres.

Història arxivística

El tractament abans del seu ingrés a l’AMR és desconegut. Per la poca
documentació que ingressà segurament hi va haver pèrdues documentals.
El juliol de 1996 es procedí a la seva descripció juntament amb els fons de la
societat Mútua Obrera, La Unión Rosence i el fons personal 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 Mútua Obrera, La Unión Rosence i el
fons personal d’Emigdio del Castillo i Teresa Romañach Pi (donació amb registre
número 12).

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut

Els llibres i quaderns contenen els registres de vendes a compte que efectuava la
Panadería de Marina.

Sistema d’organització

Tota la documentació del fons està organitzada dins la sèrie 1. Registres de vendes
a compte. Fiadors. Existeixen quaderns de comptes per barques de pesca i llibres
fiadors per ordre cronològic.

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 Mútua Obrera de Roses

Bilbiografia
No n’hi ha.

ÀREA DE NOTES
Notes
Per a documentar la data d’inici de l’activitat de la Panadería de Marina, existeix
una imatge pertinent a Josep Maria Barris Ruset (coord.), Roses, Barcelona, Viena,
1996, col. Imatges i records, 35.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 9 de juliol de 1996
AMR, 15 de juliol de 2011

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons

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.

