El document del mes de setembre de l’AMR

Les societats obreres de pescadors
Els títols de Pere Gonzàlez Casals

Dades arxivístiques
CAT AMR 12.19. Fons Família Viñas Gonzàlez. Títol de soci de Pere Gonzàlez Casals i
reglament de la societat de pescadors La Pescadora de la villa de Rosas. Impremta La
Gutenberg, de Palamós. 1915. Castellà.
CAT AMR 12.19. Fons Família Viñas Gonzàlez. Títol de soci de Pere Gonzàlez Casals i
reglament de La Naval. Sociedad de Obreros Fogoneros y Marineros de Barcelona.
Impremta La Asociación, de Barcelona. 1913-1914. Castellà.

Història arxivística
El fons va ser ingressat a l'Arxiu Municipal per la senyora Maria Purificació Viñas
Gonzàlez, veïna del carrer de Josep Cervera i Bret, el 19 de setembre de l'any 2017. Tot
seguit es va procedir a la seva classificació i descripció. Tot i ser un fons molt petit, no
per això deixa de ser una mostra imprescindible per conèixer la Roses dels treballadors i
les seves famílies. La majoria de documents són del rosinc Pere Gonzàlez Casals, avi de
la donatària.
Contingut
El fons de la família Viñas Gonzàlez conté dos títols de soci de dues societats obreres
amb els seus respectius reglaments. Un és el de la societat de pescadors La Pescadora
de la vila de Roses i l'altre de La Naval. Sociedad de Obreros Fogoneros y Marineros de
Barcelona. Ambdós van a nom de Pere Gonzàlez Casals (Roses, 23/01/1889) que es va
associar en aquestes societats per tenir un lloc on defensar els seus drets.
Primer es va afiliar a La Naval el 12 de maig de 1914 i al títol de soci número 4.431 s'hi
indica que era un peó mariner de 25 anys, d'estatura regular, cabells castanys, ulls blaus,
nas regular, barba clara i un color sa. Unes senyes per identificar-lo, atès que no hi havia
cap tipus de foto en el document. Només va pagar les quotes de maig i juny d'aquell
any.

Llibreta de soci i relgament de La Naval

Un any després, el 29 de juny de 1915, es faria soci de la societat La Pescadora, de
Roses, fundada el 18 d'abril de 1915 al local social situat al carrer de Sant Elm, 45,
propietat d'Agustí Romañach Sabé. El president Isidre Pujol i el secretari Esteve Pujol
ratificaren el títol amb el número 247 de l'entitat amb les seves signatures i el segell de la
societat. La quota de La Pescadora era l'1,5% de la pesca obtinguda i que havia de ser
entregada setmanalment al dipositari de la societat.

Títol de soci de Pere Gonzàlez Casals

La primera junta de la societat va estar formada per Isidre Pujol, Francesc Falgàs, Antoni
Domingo Verdaguer, Josep Fornis, Salvador Salamó, Ramon Marès i Esteve Pujol.
D'altra banda, la comissió la formaven Pere Pairet, Pere Guitart, Gregori Espelt, Josep
Romañach, Llorenç Prats, Pere Vilabrú, Cristòfol Ballesta, Joan Palou i Joaquim Vidal.
Context
Pere Gonzàlez Casals va nèixer a Roses a les 11 de la nit del dia 23 de gener de 1889.
Era fill de Maria del Carme Casals Berta, de Roses, i Fernando Gonzàlez Rumbau. El
matrimoni, que s'havia casat a Roses el 21 d'octubre de 1871, va tenir un total de 8 fills.

Una part de la família paterna provenia de Port de la Selva de Mar, amb l'apunt que l'avi
Blas Gonzàlez, emigrat a aquesta localitat de la Mar d'Amunt, havia nascut a Vera del
Grande, un poble de l'antic Regne de Granada. Per la seva banda, els Rumbau
provenien de Colera, on havia nascut l'avi Ramon Rumbau, establert a Roses a mitjan
del segle XIX. Per part de la mare, els avis Josep Casals i Joaquima Berta eren tots dos
de Roses.
La professió de Pere Gonzàlez era la de pescador, com el seu pare. No va haver de fer el
servei militar per haver-hi hagut excedent de cupo, així ho certifica una concessió del
pas a la reserva feta a Cartagena el juny de 1913. El 13 de novembre de 1914 es va
casar a l'església parroquial de Roses amb la també rosinca Mercè Carreras Pou. Els
padrins del casament foren Pere Casals i Caterina Marès. Un cop casats varen anar a
viure a casa dels Carreras, al carrer del Joc de la Pilota, el tram que actualment és
conegut com a Josep Cervera i Bret. El 1924 hi vivien els sogres, Pere Carreras
Buscarons i Caterina Pou Casanovas, el matrimoni Gonzàlez Casals i l'àvia Dorotea
Buscarons Trull.
Més informació
Fitxa Nodac de la Mútua Obrera de Roses

