JOAN PAGÈS ORDEIG
(Carter de Roses)

1918-1969
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 13.9

Nivell de descripció
Fons

Títol
Joan Pagès Ordeig

Data/dates
1918-1969

Volum i suport
1 carpeta i una caixa pintada. Paper i cartró.
ÀREA DE CONTEXT

Nom del(s) productor(s)
Joan Pagès Ordeig

Història del(s) productor(s)
Joan Pagès Ordeig, Vilaür, 13 de maig de 1884, fou carter de Roses de 1918 a 1949. Estava
casat amb la senyora Dolors Torrent Sala i vivien en un pis arrendat per la família Mallol al
carrer Pi i Sunyer, 6 de Roses.
El 20 de desembre de 1918 Joan pagès Ordeig fou nomenat en propietat per al càrrec de
carter de Roses per part del Ministeri de Governació, amb un sou de 187,50 pessetes. El 6
de febrer de 1937 el Ministeri de Comunicacions i Marina Mercant, establert a València en
plena Guerra Civil, el tornà a nomenar carter urbà, especificant-se que cobraria 2.500
pessetes pel càrrec de carter de tercera classe. El 16 de març del mateix any se l’autoritzava
a nomenar un ajudant per a dues hores de servei. El 28 de setembre el van promoure a
carter urbà de segona classe amb un sou de 3.000 pessetes. El 8 de juny de 1938 se’l
nomenà a carter urbà de primera classe amb un sou de 3.500 pessetes. El 25 de juny de
1938 el ministeri. El 1940 se li donava permís per admetre’l al servei de Correus després
que no el sancionessin per la seva conducta durant la guerra. L’any 1949 Joan Pagès es
jubilà i deixà de realitzar la seva tasca diària portant cartes, postals i telegrames per tota la
vila. El seu substitut fou Jaume Deulofeu Buscarons. A través d’una carta de l’Alcalde de
Roses a l’Administrador de Correus a Figueres tenim la notícia de la mort de Joan Pagès,
mort el dia 13 de novembre de 1950 “después de larga y penosa enfermedad”.

Història arxivística
Abans de ser ingressat a l’AMR la senyora Anna Mallol segregà la documentació referent a
Joan Pagès Ordeig de la documentació de la família Mallol per tal de dipositar-la a l’AMR,
car no els hi era d’interès. La documentació del senyor Pagès es conservava en un pis de
lloguer situat sobre la pastisseria Mallol del carrer Pi i Sunyer on aquest hi va viure molts
anys. A la mort d’aquest els Mallol guardaren la documentació del carter dins d’una caixa
que també ha ingressat a l’AMR. Quan el fons ingressà a l’AMR es procedí a fer un catàleg
de totes les unitats documentals i materials que conformen el fons.

Dades sobre l’ingrés
La senyora Anna Mallol Escalé efectuà la donació de la documentació l’1 de març de 2012.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons conté majoritàriament documentació relacionada amb la seva carrera professional a
Correus i Telègrafs. S’hi poden trobar títols, nomenaments, designacions, cèdules, un segell
o les insígnies de Correus que es posaven al pit els carters. Així mateix es pot trobar
documentació de caràcter personal com ara un carnet del subsidi de la vellesa o un
document d’identitat.

Sistema d’organització
Donada la poca quantitat de documents que hi ha s’ha agrupat tota la documentació en una
única sèrie documental.

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 ingressos provinents de la família Mallol.

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.

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

Existència i localització de reproduccions
Es desconeixen.

Documentació relacionada
CAT AMR 1.1, Fons Ajuntament de Roses, 1.8.1. Correspondència, 1950, Carta de l’Alcalde
de Roses a l’Administrador de Correus de Figueres, de 5 d’agost de 1950.
CAT AMR 1.1, Fons Ajuntament de Roses, 1.8.1. Correspondència, 1950, Carta de l’Alcalde
de Roses a l’Administrador de Correus de Figueres, de 13 de novembre de 1950.

Bilbiografia
No n’hi ha
ÀREA DE NOTES

Notes
La documentació no és a la caixa original en què ingressà a l’AMR per tal de millorar-ne les
condicions de conservació.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
Pol Meseguer i Bell, 12 de març de 2013.

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons.
CAT AMR 1.1 Fons Ajuntament de Roses, Padró Municipal d’Habitants, Padró municipal
d’Habitants de 1941.

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.

