Fons Lluís Ros Medir
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Lluís Ros Medir

Data(es)
1932-1941

Volum i suport
0’28 (2 unitats d’instal·lació)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Lluís Ros Medir

Història del productor
Lluís Ros i Medir va néixer a Palafrugell el 4 d’abril de 1911. Treballà de
sabater en diferents tallers, a més d’ajudar en les tasques del mas Casa Nova

de Regencós, propietat dels seus sogres. Ros va fer el servei militar els anys
1933 i 1934 a Maó, des d’on enviava cartes a la seva xicota Llúcia Saballs.
Amb l’esclat de la Guerra Civil s’hagué de reincorporar a la disciplina militar
l’any 1937 i va ser destinat al front d’Aragó, entre les poblacions de Bujaraloz,
Belchite i Sástago. Des del front escriu la major part de la seva
correspondència, destinada als seus pares i a la seva xicota. Travessà la
frontera per la Vajol el febrer de 1939 i va ser internat al camp de concentració
d’Argelers. Va optar per tornar a Espanya entrant per Hendaia, va restar pres a
la plaça de toros de Donostia primer i al Monestir de San Marcos de León
després, fins que al cap d’un temps rebé un aval des de Palafrugell que li va
permetre tornar a la vila. Al seu retorn es casà amb Llúcia amb qui tingué un fill.
Lluís Ros morí a Palafrugell el 1994.

Història arxivística
Les cartes van ser conservades pels seus destinataris i els dietaris van ser
conservats pel mateix Lluís Ros. Tots els documents van passar a mans del fill
de Lluís, Miquel Ros Saballs, qui en va fer donació a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Ingrés de Miquel Ros a l’AMP any 2000. Ingrés 92/2017.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que destaca per aportar un testimoni personal de les vivències durant la
república i de les viscudes al front gràcies als diaris personals.

Sistema d’organització
1. Dietaris
2. Correspondència
3. Documentació militar i política
4. Biblioteca

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 llengua predominant és el català, tot i que també hi ha algun escrit en
castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon
estat. En el dietari del front de guerra hi ha pàgines pràcticament il·legibles.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons realitzat per Jordi Gaitx l’any 2004.

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

Altres fons personals vinculats amb la Guerra Civil i l’exili conservats a l’AMP:
Ramir Bruguera, Teresa Carbó, Fèlix Freixas Gich, Rosa Laviña, Enric Marquès
Vilalta.

Bibliografia
GAITX MOLTÓ, Jordi. Memòria de la República i la Guerra Civil. El testimoni de
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ÀREA DE NOTES

Notes
En la correspondència hi ha dibuixos fets pel mateix Lluís Ros.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada el juny
de 2012 i actualitzada l’agost de 2017.

Fonts
Inventari del Fons Lluís Ros Medir

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.

