Fons Suñer
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Suñer

Data(es)
s.XVII-XX

Volum i suport
2 rodets de microfilm i 134 imatges digitals (inclou 30 fotografies)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Suñer

Història del productor
Martí Puig, practicant de farmàcia, va llogar a Miquel Rosés la farmàcia de Palafrugell
situada a Can Rosés a la plaça de l’Església el 1831. Martí Puig, home de confiança

dels Rosés a Palafrugell durant quasi 20 anys, va prosperar econòmicament i va
aconseguir que els Rosés li venguessin la llicència de la farmàcia; aquesta es
traslladà a l’altre costat de carrer davant per davant de Can Rosés. Martí Puig tingué
una única filla, Isabel, que es casà amb el farmacèutic Mateu Suñer i que va ser
succeït pel seu fill Frederic Suñer Puig. S’inicia així una nova nissaga de farmacèutics
palafrugellencs que arriba fins a l’actualitat. Frederic Suñer Puig es casà amb Isabel
Jofra Crespo nascuda a La Habana.

Història arxivística
El fons és conservat per la família Suñer que ha autoritzat la microfilmació i la
digitalització de part del fons a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Ingressos de les còpies microfilmades 22/2001, 14/2002 i ingressos de les còpies
digitalitzades 25/2004 i 79/2011.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté documentació familiar i patrimonial però també inclou documentació
de la farmàcia de l’apotecari Roger. Entre la documentació patrimonial hi ha
documents de propietats de la família a La Habana.

Sistema d’organització
El fons s’ha classificat seguint aquest esquema.
-

Documentació familiar

-

Documentació patrimonial

-

Plets

-

Documentació municipal

-

Impresos

-

Recull d’escrits literaris i escrits diversos

-

Documentació de la farmàcia de l’apotecari Roger

-

Imatges

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.

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.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Per poder visualitzar el contingut del fons cal un aparell lector de microfilm i ordinador,
equipaments disponibles a la sala de consulta.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons Suñer a partir d’unes primeres descripcions del
fons realitzades per Jordi Turró Anguila el 2001 i Miquel Àngel Díaz el 2002, realitzat
per Núria Casellas i Noguer i direcció de M. Concepció Saurí.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals els conserven els hereus de la família.

Existència i localització de reproduccions

Les còpies microfilmades i digitalitzades del fons es troben a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons Suñer Carbó.
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada el novembre
de 2011.

Fonts
Inventari del Fons Suñer.

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.

