Fons botiga de teixits Granés
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Atribuït: Botiga de teixits Granés

Data (es)
1874-1976

Volum i suport
6’55 m/l (40 unitats d’instal·lació) i un llibre de gran format.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Botiga de teixits Granés

Història del productor
Botiga de Casa Granés dedicada a la venda i fabricació de teixits de punt
durant nou generacions. El primer Granés sastre data de mitjan s.XVII. A finals
del s.XIX la botiga es trasllada des del carrer de la Font, a on es trobava des
del 1640, fins al carrer Raval Inferior, 12. El nou edifici, una botiga d’estil

modernista, va ser dissenyat l’any 1895 per l’arquitecte General Guitart Lostaló.
Als anys 20 del s.XX posen en marxa la fabricació de teixits de punt. El 1960
s’inaugura una nova botiga a la Plaça Nova, dedicada a la venda d’articles de
confecció per a senyora. I l’any 1963 s’inaugura una altra botiga, Marroquineria
Alsius, dedicada a la venda d’articles de pell, bosses, etc. A la mort de
Francesc Alsius, l’últim membre de la saga Granés dedicat al negoci del teixit,
el 1977, la família deixa el negoci i durant 18 anys la Casa Granés serà
regentada per uns llogaters que en mantindran el nom. L’any 2000 tanca la
botiga i el local comercial es dedicarà a un altre tipus de negoci. L’edifici i la
botiga estan catalogats en el Pla Especial de Protecció i Intervenció en el
Patrimoni Històric de Palafrugell.

Història arxivística
La documentació va ser conservada per la família fins el seu ingrés a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Ingrés 44/2005.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
El fons documental permet conèixer el funcionament de la botiga al llarg dels
seus més de cent anys de funcionament. Del fons en destaca sobretot la
documentació comptable que és la més abundant i la que s’estén més anys.
Dins de la correspondència familiar de Josep Granés Vicens destaquen les
factures de construcció de la botiga l’any 1896 i les cartes amb l’arquitecte.

Sistema d’organització
S’ha organitzat el fons segons:
- Administració
- comptabilitat i correspondència
- proveïdors
- clients
- personal
- Fabricació de peces de cotó
- Documentació familiar

- Publicacions

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No hi ha previstos nous ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del
Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà, entre la correspondència hi ha alguna carta escrita en
català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Els documents que formen part de la unitat de descripció es troben en bon
estat de conservació.

Instruments de descripció
Inventari del fons realitzat l’any 2005 per Xavier Pareras amb direcció de M.
Concepció Saurí.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons Francesc Alsius

Correspondència de Francisco de Borja Granés (canonge) sobre una herència
a Cuba (1926-1927). Manuscrits i documents solts (j\digitalització\.Col·leccions.
Manuscrits i documents solts\1926-1927. R-05310-01 a 39. Format pdf., tiff., i
jpeg.
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ÀREA DE NOTES

Notes
La documentació comptable és de gran format i es troba instal·lada en caixes
de trasllat.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada l’abril
de 2012.

Fonts
Inventari de la Botiga de Teixits Granés.

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.

