Fons Torras
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Torras

Data(es)
1722-1940

Volum i suport
0’013 m/l (1 unitat d’instal·lació).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Torras

Història del productor

La família Torras, originària de Darnius, s’instal·là a Palafrugell l’any 1852 per la seva
relació amb el suro. El seu descendent més destacat va ser Josep Torres Jonama, fill
de Pere Torres i Dolors Jonama.
Josep Torres Jonama marxa als EUA amb 20 anys i s’instal·la a Nova York on es diu
que comença de zero recollint taps de suro usats, que arreglava i tornava a vendre.
Quan ja té iniciats els negocis amb èxit es casa amb Sílvia Montovani amb qui té dues
filles: la Carme i l’Anita. El 1921 tenia fàbriques a Palafrugell (creada el 1900), Badajoz i
Nova York (al barri de Brooklyn) que es dedicaven a la producció a gran escala de taps,
discs i plantilles de suro. El 1922 reestructura l’empresa i crea La Industrial Tapón
Corona, SA (INTACO), on agrupa les fàbriques de Palafrugell, Barcelona i Nova York.
A mitjans dels anys 20 el matrimoni Torres es trasllada, per motius de salut d’en Josep
Torres, de Nova York a Niça, ciutat a on també muntarà diferents negocis.
Josep Torres Jonama es va dedicar a ajudar i a contribuir en la millora de Palafrugell
amb diferents iniciatives, va construir una escola a Palafrugell (actual escola Torres
Jonama) al mateix temps que aportava part del capital per a la construcció de les
escoles de Pals, Regencós i Mont-ras; també va aportar diners a l’hospital municipal,
per a la millora de carrers del poble, etc. L’1 de setembre de 1927 se li concedia la
Creu de Primera Classe de l’Ordre de Beneficència; anteriorment (21 de novembre de
1918) ja se l’havia anomenat fill predilecte de Palafrugell. Josep Torres va morir a Niça
el 1946 als 88 anys d’edat i va ser enterrat a la seva vila natal.

Història arxivística
El fons va ser conservat pels hereus de la família fins que va ser ingressat a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell. El cedent conservava aquesta documentació procedent de la
família materna; el seu avi, el farmacèutic Josep Maria Torres, era nebot de Josep
Torres Jonama.

Dades sobre l’ingrés
Aquest fons va ser cedit en donació per José M. Capella Miquel a l’AMP i acceptat el 29
de desembre de 2011. Ingressos 95/2011, 98/2011, 12/2012, 56/2017 i 57/2017.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté documentació familiar de la família Torras; en destaquen els capítols
matrimonials i la correspondència, en la qual hi trobem cartes d’en Josep Torres
Jonama des de Niça i Brooklyn. Entre la documentació patrimonial n’hi ha que fa
referència a propietats de Darnius, població originària dels Torras.

Sistema d’organització
El fons s’ha classificat seguint aquest esquema.
1. Família
- Partides de bateig i defunció
- Capítols matrimonials
- Correspondència
- Documents d’identificació personal
2. Documentació patrimonial
- Compra-vendes, revendes
- Permutes
- Cessions i donacions
- Gestió del patrimoni
- Censals
- Lluïcions de censals
- Debitoris
- Arrendaments
- Rebuts
- Àpoques
3. Plets
4. 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
Les llengües predominants són el català i el castellà i s’inclou una carta en anglès.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons Torras el desembre de 2011 realitzat per Núria
Casellas i Noguer i direcció de M. Concepció Saurí. Última revisió a maig de 2017.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

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

Existència i localització de reproduccions
Hi ha una còpia digitalitzada del fons a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons CEIP Torres Jonama
Estatuts Fons Torres
Fons Família Roig Ferrer, carta d’Amadeu Roig a Josep Torres
Fons i col·leccions d’imatges de l’AMP.
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada el gener de
2012 i actualitzada a maig de 2017.

Fonts
Inventari del Fons Torras

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.

