Fons Fina-Rocas
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Fina-Rocas

Data(es)
s.XI-XX

Volum i suport
3’6m (32 capses, 1 carpeta i 1 tub per a plànols) i 438 pergamins.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Fina-Rocas

Història del productor
La família Fina és una família d’hisendats documentats a Palafrugell des del segle
XVI. Diferents membres de la família van exercir càrrecs públics al municipi (alcalde,
jutge, recaptador, caporal del districte de Palafrugell del Cos de Sometent, prevere...).

Història arxivística
El fons ha estat conservat pels descendents dels productors fins el seu ingrés a
l’AMP. Una part procedeix d’una casa propietat de la família Fina del carrer de la
Font.

Dades sobre l’ingrés
Fons procedent de diversos ingressos fets per M. Lluïsa Fina Rocas, vegeu el
Registre d’ingressos de l’Arxiu, codis 8/1988, 4/1990, 37/1992, 42/1992, 47/1992,
14/1994, 8/1995, 14/1995, 4/1996, 43/1996, 6/1997, 29/1997, 48/1997, 14/1998,
34/1998, 40/1998, 44/1998, 59/1998, 61/1998, 37/1999, 35/2000, 42/2000, 38/2005,
56/2006, 51/2007, 20/2008, 96/2018.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté la documentació familiar i patrimonial de la gestió del Mas Fina
d’Ermedàs i de diferents activitats dels diferents membres de la família Fina i de
famílies emparentades com els Rocas i Vicens, també hi ha documentació d’uns
Roqueta possiblement emparentats amb els Fina. Joan Roqueta era notari de
Palamós i la documentació del s. XVII sembla vinculada a la seva notaria. En el fons
cal destacar les notes i dietaris de diferents membres de la família Fina (1542-1878), i
l’abundant correspondència (1623-1985). La vinculació via matrimoni amb la família
Rocas fa que també hi hagi documentació d’aquesta família sobretot del s. XIX,
sobretot documentació d’en Joan Rocas Romaguera, propietari indià palafrugellenc.
En el fons també hi trobem escrits literaris d’Irene Rocas Romaguera.

Sistema d’organització
El fons s’havia començat a classificar seguint el quadre de classificació proposat per
M. Àngels Adroer i Pere Gifre (Lligall 1988) i s’ha continuat seguint aquesta
classificació.
-

Documentació familiar

-

Documentació patrimonial

-

Documentació municipal

-

Plets

-

Cos de Sometents Armats de Catalunya

-

Documentació religiosa

-

Biblioteca

-

Imatges

-

Documentació de l’Hotel Falcón

-

Documentació de la família Çagarriga

-

Documentació pendent d’inventariar

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

Increments
No es preveuen increments.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic, excepte els llibres de registre d’entrada i
sortida de viatgers de l’Hotel Falcón que són d’accés restringit.

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
La documentació més antiga està escrita en llatí, predominen els documents escrits
en català i castellà i n’hi ha alguns escrits en francès.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat,
exceptuant els pergamins que van ser desinfectats amb data 29 de setembre de 2009
i que necessiten un procés de consolidació abans de planxar-los, ja que alguns tenen
algun tipus de deteriorament (taques, rosecs, forats o estrips diversos). Hi ha també
un parell de documents pendents de restaurar (capbreu dels drets del Mas Fonollar
de la parròquia de Vila Romana i Vall-llòbrega i el títol de la medalla a la constància
del Cos de Sometents atorgat a Manel Fina Puig).

Entre desembre de 2010 i febrer de 2011 es van restaurar els documents següents:
diploma a favor dels voluntaris de l’illa de Cuba a nom de Joan Rocas Romaguera,
passaport de Cuba a nom de Joan Rocas Romaguera i un títol de la Sociedad
Espanyola de Salvamento de náufragos.
Finalment, hi ha documents deteriorats i pendents de neteja i d’identificació i de data
indeterminada. (0’20 m/l).

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons Fina-Rocas a partir d’una primera descripció del
fons iniciada per Montserrat Colomé i Mir els anys noranta (realitzat per Núria
Casellas i Noguer i 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
A l’Arxiu Municipal de Palafrugell s’hi troba el fons Bassa Rocas, família emparentada
amb els Fina Rocas.
Fons Bassa Rocas a l’AMP: Postal Hotel Falcón anys 1910-1920 (imatge R-00784).
Reportatge fotogràfic de l’escultura de Joaquim Fina Moner F/3779, 3780, 3781, 3785
(4.3).
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ÀREA DE NOTES

Notes
La documentació més antiga del fons sembla estar vinculada a Joan Roqueta, notari
de Palamós. Aquests Roqueta de Palamós sembla que s’emparenten amb els Fina.
Entre aquesta documentació més antiga sovint es fa esment a Palamós però també a
moltes altres poblacions de les comarques gironines i també s’hi fa referència al
Priorat de Santa Anna.
Dins del fons hi ha documentació de la família Argençola (o Argensola) i la família
Çagarriga (vinculada amb la família Argensola?) i es desconeix quina és la vinculació
amb els Fina. També hi ha documentació del Cos de Sometents armats del qual
diferents membres de la família Fina en van ser caporals de districte de Palafrugell i
documentació de l’Hotel Falcón de Barcelona de la qual n’era propietària M. Lluïsa
Fina Rocas.

Entre la correspondència del fons hi ha cartes vinculades a la producció de suro, al
comerç de tabac durant la Guerra del Francès, al comerç amb Cuba i una carta
rebuda per part de Ricard Fina de la Federació Catalana de Clubs de Futbol (1922).
Vinculada al fons hi ha una escultura de fusta d’en Joaquim Fina Moner, de mida
natural, que es conserva al Museu del Suro. Va ser exposada a Joaquim Fina. un
hisendat singular del segle XIX al Museu del Suro, del 6 al 17 de març de 1998,
exposició organitzada per l'AMP i el Museu del Suro.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Primera descripció del fons iniciada per Montserrat Colomé i Mir i continuada per
Núria Casellas i Noguer, finalitzada a setembre 2011. Actualitzada a octubre de 2018.

Fonts
Inventari del Fons Fina-Rocas.

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.

