Fons Pascual-Mercader
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Pascual-Mercader

Data(es)
s.XVII-1912

Volum i suport
0’13 m/l (1 unitat d’instal·lació).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Pascual-Mercader

Història del productor
La família Pascual-Mercader és descendent de la família de Can Blau de
Palafrugell per part de la branca Mercader, i descendent de la família Carbonell
de Pals per part de la branca Pascual.

El mas Blau era un mas que es trobava situat al carrer de Pals en un petit
entrant del carrer, prop de l’encreuament amb el carrer de Pere Guilló. Segons
la documentació del fons membres de la família feien de traginers, i
probablement també varen participar del comerç marítim fent transport de
mercaderies.
Els Carbonell eren una família de menestrals de Pals.

Història arxivística
El fons va ser conservat pels hereus de la família fins que va ser ingressat a
l’AMP.

Dades sobre l’ingrés
Aquest fons va ser cedit en donació per Mª Carmen Mercader Buscarons a
l’AMP. Ingrés 11/2014.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté documentació familiar de Casa Blau de Palafrugell des del
s.XVII al 1912. La documentació referent a la branca Carbonell de Pals va del
1783 al 1976.
En destaca una llibreta índex dels pergamins referents a la casa Blau la coberta
de la qual és un pergamí; uns memorials presentats per aconseguir els
privilegis que té concedits el prior de Santa Anna al Mas Busca de Llofriu
(aquests memorials inclouen una còpia dels privilegis de 1463); i llibretes de
comptes de despeses i de transport de mercaderies cap a altres poblacions
(dins una d’aquestes llibretes hi ha una anotació sobre Pere Pruneda que morí
a Cuba).

Sistema d’organització
El fons es trobava sense un ordre aparent i s’ha classificat segons les
vinculacions familiars.
1. Casa Blau
2. Família Carbonell

3. Documentació relacionada probablement amb la família Carbonell

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 amb algun document en
llatí.

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 Pascual-Mercader el desembre de 2013
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.
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ÀREA DE NOTES

Notes
Entre la documentació de la família Blau hi ha un document signat per Anna
Rocas Abrich (1864) que anys més tard participaria en els fets del Foc de la
Bisbal (1869).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada a
desembre de 2013.

Fonts
Inventari del Pascual-Mercader

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.

