Fons Estanyol
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Estanyol

Data(es)
s. XIV-XX

Volum i suport
0,7 m (5 capses) i 63 pergamins.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Riera-Estanyol

Història del productor
Els Riera-Estanyol són una família de pagesos hisendats documentats a Llofriu
almenys des del s. XV. El mas pairal, conegut com a mas Estanyol o les Estanyoles,
es troba al barri de l’Estació, al camí que mena al cementiri. Hi trobem membres
eclesiàstics, pagesos i comerciants del sector surotaper, cas de Josep Riera i
Casals (mort el 1895), de qui conservem una abundant correspondència.

Història arxivística
El fons es va conservar a les golfes del mas pairal, d’on va ser recollit per M. Lluïsa
Riera Fabra, l’hereva. D’ella va arribar a mans de Lluïsa Bachs i Benítez, que al seu
torn en va fer donació a l’AMP.

Dades sobre l’ingrés
Fons procedent d’un ingrés fet per Lluïsa Bachs i Benítez, i aprovat en junta de
govern local el 22/12/2011.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté la documentació familiar i patrimonial de la gestió del mas Estanyol
de Llofriu i de diferents activitats dels membres de la nissaga Riera-Estanyol i de
famílies emparentades com els Mascort. Cal destacar el llibre mestre del mas Rabet
de Vilacolum (Alt Empordà), i un subfons amb documentació de gestió del mas
Mascort de Palafrugell, finca parcel·lada i urbanitzada a finals del s. XIX. En el fons
cal destacar la correspondència entre Josep Riera i Casals i Antoni Bech i Perxés,
d’Agullana, oncle polític de l’anterior (1884-1886), relativa al comerç surotaper.

Sistema d’organització
El fons s’havia classificat seguint el quadre proposat per M. Àngels Adroer i Pere
Gifre (Lligall 1988).
- Llibres mestres i inventaris
- Documentació familiar
- Documentació patrimonial
- Plets
- Documentació municipal
- Biblioteca
- Documentació religiosa
- Documentació diversa
- Imatges
- Documentació del mas Mascort

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

La documentació és de conservació permanent.

Increments
A curt termini no es preveuen increments.

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
La documentació més antiga està escrita en llatí però predominen els documents
escrits en català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat.
Els 63 pergamins han estat aplanats i netejats (intervenció realitzada el 2012); n’hi
ha 9 que caldria restaurar.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons Estanyol a càrrec de Jordi Curbet Hereu el
febrer de 2012, sota supervisió de M. Concepció Saurí.
S’ha elaborat un catàleg dels pergamins (s. XIV-XVII) a càrrec de Docuserveis,
serveis de suport documental i lingüístic, el juny de 2012.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

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

Notes
La documentació més antiga del fons està vinculada a Pere Estanyol i Antoni Geli
Estanyol i a la formació del patrimoni familiar des de finals del segle XV i durant tot
el segle XVI. En aquesta documentació sovint es fa esment a Llofriu però també a
altres poblacions empordaneses.
Dins del fons hi ha documentació del mas Mascort, de Palafrugell. Aquesta heretat
s’integra al patrimoni Riera al segle XIX, i va quedar dividida en set parts.
El mas Mascort prové de l’hereu Melcior Mascort Casals (1874-1933), fill del
matrimoni entre Josep Mascort Bonet i Maria del Carme Casals Sabenyà, aquesta
última descendent per línia materna dels Riera (vegeu bibliografia: Mascort et al., p.
112, element 13).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Jordi Curbet Hereu el febrer de 2012.
Actualització el juny de 2012.

Fonts
Inventari del Fons Estanyol.

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.

