LLUÍS CORBERA GUILLAUTÓ
1964-1970
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMR 11.5

Nivell de descripció
Fons

Títol
Luis Corbera Guillautó, armador d’embarcacions

Data/dates
11.01.1964-21.02.1970

Volum i suport
1 llibre i una carpeta de documents diversos
ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Lluís Corbera Guillautó
Història del(s) productor(s)
Es coneix poca cosa de l’activitat empresarial de l’armador d’embarcacions Lluís Corbera
Guillautó, resident a Barcelona. Un armador és aquella persona que equipa i explota una
embarcació de pesca o mercant. El titular pot ser propietari o copropietari del vaixell o,
simplement, noliejador (persona a la qual se li posa a disposició el vaixell per tal d’efectuar
un transport de mercaderies).
La poca documentació que n’ha restat no dóna una visió global de l’activitat de l’empresa.
Se sap que tingué un total de cinc embarcacions a Roses anomenades Montjoi, Cambra,
Jóncols, Norfeu i Falconera. La seva tinença, almenys de les barques anomenades Montjoi,
Jóncols, Norfeu i Falconera, era a parts amb altres dos socis (Jaume Buscató Cufí i Germà
Nistal Concejo). A través de la documentació es coneix el manteniment i les reparacions que
Corbera va haver d’efectuar.

Història arxivística
Es desconeix el seu tractament abans d’ingressar a l’AMR. La documentació es trobava
enmig del fons documental de l’Ajuntament de Roses fins a l’any 2011.

Dades sobre l’ingrés
Es desconeixen. La documentació es trobava juntament amb documentació esparça del fons
de l’Ajuntament de Roses.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
Un llibre de registre de despeses de manteniment d’embarcacions d’arrossegament de
l’armador Lluís Corbera (Montjoi, Cambra, Jóncols, Norfeu i Falconera) i una carpeta de
documents diversos referits a les embarcacions.

Sistema d’organització
No s’ha establert cap tipus de classificació pel poc volum documental del fons.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent

Increments
No es preveuen més increments

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
Es tracta d’originals

Existència i localització de reproduccions
No n’hi han

Documentació relacionada
Fons CAT AMR 11.3. Jaume Buscató Cufí –barques Jóncols i Cala Montjoi– (1939-1976).

Bilbiografia
No n’hi ha
ÀREA DE NOTES

Notes
Part de la documentació solta del fons estava enmig de les pàgines del llibre de registre.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 28 de juliol de 2011
AMR, 2 de setembre de 2011 (revisió)
AMR, 5 de juny de 2012 (revisió)

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons i la documentació del fons CAT AMR 11.3.
Jaume Buscató Cufí –barques Jóncols i Cala Montjoi– (1939-1976).

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.

