El document del mes d'octubre de 2021 de l’AMR

La Col·lectivitat del Ram de la Construcció
Un testimoni de les col·lectivitzacions rosinques

Dades arxivístiques
CAT AMR Família Romañach Trull, sèrie 2.2. Rebuts. Rebut emès per la Secció de Fusta
de la Col·lectivitat del Ram de la Construcció de Roses a la senyora Gertrudis Pagès per
la construcció d'un bagul. 21 de novembre de 1936. Català
Història arxivística
El fons de la família Romañach Trull prové de la donació realitzada el setembre de l'any
2016 per la senyora Carme Poyato Sala, fillola de Gertrudis Romañach Coll. Un cop
ingressat es va aplanar la documentació, que estava instal·lada en rotlles, per millorar-ne
les condicions de conservació. A finals del mes de desembre de 2017 es va iniciar la
descripció de les unitats documentals del fons.
Contingut
El personal de la Secció de Fusta de la Col·lectivitat del Ram de la Construcció de Roses
va emetre el 21 de novembre de 1936 un rebut a la senyora Gertrudis Pagès per la
compra d'un bagul –al document, vagul– que havia encarregat de fer als fusters
col·lectivistes. El preu era de 80 pessetes i el document assenyala que s'havia cobrat la
feina amb un senzill "Rebut".
A la part superior del formulari hi ha el títol "Colectivitat del Ram de la Construcció
Roses" i a la part inferior el segell de la conformitat del pagament en el qual hi ha escrit
correctament el nom, amb ela geminada, i amb l'afegit "Secció Fusta", que aplegava els
fusters de la vila. El document o formulari va ser imprès a les Gràfiques Alser, de
Figueres.

Segell de la Secció Fusta de la Col·lectivitat del
ram de la construcció de Roses

Context
El cop d'estat feixista del 18 de juliol de 1936 i l'esclat de la Guerra Civil va suposar una
revolució social en els sectors que van continuar fidels a la Segona República. Una de
les primeres accions fou la col·lectivització dels diversos sectors productius del món
laboral. Roses no en va ser una excepció i les empreses van ser col·lectivitzades i
posades a disposició del comú.
Per trobar més documentació de les col·lectivitats de Roses hom ha de consultar els
llibres de comptes del període 1936-1939, que són plens de factures i rebuts emesos a
favor del Consell Municipal. Hi va haver les col·lectivitats de la pesca, l'agrícola, la
d'oficis diversos i la de la construcció, que estava situada al desacralitzat temple
parroquial, que també va ser utilitzat com a mercat municipal cobert.
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