FONS FAMILIAR
Descripció i inventari del fons

502.- FAMÍLIA CONILL

Descripció del fons familiar

502.- Família Conill

FITXA DE DESCRIPCIÓ.
Codi de referència
Codi país CAT Codi arxiu SAMLM

Codi 502

Títol del fons
FAMÍLIA CONILL
Dates de formació
s. XVII – mitjans s. XX
Nivell de descripció
Inventari.
Volum i suport
5 capses.
Paper.
Nom(s) del(s) productor(s)
El productor principal és, bàsicament, en Francesc Conill i Botet; però també hi apareix
documentació produïda per altres membres de la seva família: el seu pare Francesc
Conill i Pla, ...
Història de l´organisme/Biografia del productor
Bona part de la documentació fa referència a Francesc Conill i Botet, fill de Francesc
Conill i Pla, botiguer, i de Teresa Pla i Basart, de Calella.
El dia 12 d’abril de 1809, mor el pare de Francesc Conill i Botet. I el setembre de 1839,
Francesc Conill i Botet, que tenia 49 anys, va contraure matrimoni amb Maria
Vilallonga, que havia enviudat de Josep Fàbregas i Vilallonga.
Francesc Conill i Botet tenia un bon nombre de propietats a Lloret i fora de Lloret:
cases, sínies...
Història arxivística
Abans que aquest fons documental ingressés a l’arxiu, el senyor Agustí Mª Vilà i Galí
va estar analitzant i estudiant tota aquesta documentació. Mentre en feia l’estudi, va
aprofitar per fer una primera classificació i descripció del fons. Quan el fons va
ingressar a l’arxiu, en general es va respectar la correcta classificació feta pel senyor
Agustí Mª Vilà i Galí.
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Dades sobre l’ingrés
A l’estiu de l’any 1996, a través del Sr. Agustí Mª Vilà i Galí, el senyor Salvador
Fàbregas i Davi va donar aquest fons documental al Servei d’Arxiu Municipal. La
comissió de govern va acceptar la donació d’aquest fons el dia 24 de desembre de
1996.
Abast i contingut informatius
Aquest llegat, que es troba en molt bon estat de conservació, abraça documentació
des del s. XVII fins a mitjans del s. XIX, i està constituït, bàsicament, per documentació
de tipus personal i familiar (que proporciona informació sobre les relacions socials
d'aquesta família), per documentació relacionada amb l'administració del seu
patrimoni: terres, immobles, participació en les motes de vaixells... (que permeten
estudis de caràcter socio-económics: sobre el valor de les terres i dels immobles, el
tipus de conreu que predominava, els beneficis que produïa el comerç amb les
amèriques) i per notícies i impresos d'interès local (hi ha una valuosa còpia literal de la
nota que va escriure Mn. Jaume Felip i Gibert arrel de les tempestes ocorregudes a la
nostra vila l'any 1607 i que, malauradament, sembla que l'escrit original va extraviar-se
durant la guerra civil).
- Extret del llibre d’Agustí Mª Vilà i Galí: El cabotatge a Lloret de Mar.
Aquest fons proporciona abundant informació sobre la marina mercant de cabotatge
lloretenca, amb la particularitat que una bona part correspon al període de la Guerra
del Francés. A partir d’aquesta documentació es pot analitzar les relacions que
algunes persones de Lloret i altres de forasters mantenen amb diferents patrons del
nostre poble, als quals confien els seus cabals en participacions a la fusta de les naus i
a la mota de les expedicions, amb la particularitat que els comptes de totes les
transaccions entre interessats i els patrons lloretencs és portada pels membres d’una
família lloretenca de la branca dels Conill.
La documentació del fons està constituïda per diversos documents:
El primer es tracta d’una llibreta de comptes, en la qual l’administrador anota una bona
quantitat de dades corresponents a despeses de persones de Lloret, de Blanes i
d’altres poblacions veïnes, referides, en un gran percentatge, a adquisicions de diversa
mena, d’entre les quals destaquen els tèxtils, si bé també hi trobem referències a
participacions de persones en el negoci derivat del comerç marítim. Comprèn des de
voltants de 1760 fins a final del segle XVIII, sense especificar el nom de l’autor, però
que, sense por d’equivocar-nos, podem afirmar que es tracta de Francesc Conill i Pla,
botiguer, natural de Lloret, pare de Francesc Conill i Botet. En el llom d’aquesta llibreta
es llegeix, “Llibreta per Diferents Deutes. A.”
El segon document porta per títol en la seva coberta, la inscripció “Gafarot, Sambola i
la Santa Casa”.
El tercer document conté tota una sèrie de comptes i porta per títol “Cuentas corrientes
de Francisco Conill i Botet”, i està constituït de quatre parts.
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Complementen aquesta informació plecs de correspondència de Francesc Conill i
Botet amb Francesc Sambola, de Girona, i amb els familiars seus, així com també
llibres nomenats “Arrendament de Blanes”, “Tordera” i “Llibre d’arrendaments de
Lloret”.
Tota aquesta documentació ens dóna informació sobre el material corresponent a les
participacions de gent forastera, si bé alguna emparentada amb gent de Lloret, en el
comerç marítim lloretenc, amb participacions ja sigui a la mota o a la fusta dels vaixells
de patrons de Lloret. En segon lloc, atès que una part de la documentació esmentada
correspon a un període molt mogut de la nostra història, des de l’any 1785 fins a 1814,
anys amb conflictes permanents amb França o Anglaterra, la documentació ens
permet conèixer una altra faceta del desenvolupament de la vida de Lloret, la de la
seva navegació de cabotatge i d’altura durant aquell període.
Avaluació, tria i eliminació
Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no s’ha fet cap procés d’avaluació i/o
eliminació de documents.
Increments
Un any després d’haver portat aquesta documentació, el Sr. Salvador Fàbregas ens va
fer arribar més documentació que tenia a casa seva. Es tracta de 4 lligalls que ocupen
una capsa arxivadora i que, amb data 24 de febrer de 2006, s’ha incorporat a
l’inventari d’aquest fons.
Sistemes d’organització
La documentació és encapsada i es troba en bones condicions de conservació.
Condicions d’accés
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de
conservació.
Condicions de reproducció
Per tal d’assegurar l’adequada conservació d’aquest fons, no es permet la seva
reproducció.
Llengua i escriptura
Català, castellà i francès.
Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació)
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a
una H.R. del 60%.
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Instruments de descripció
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de
l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades
informàtica.
Existència i localització dels originals

Existència i localització de còpies

Unitats de descripció relacionades
Bibliografia
VILÀ i GALÍ, Agustí Mª El cabotatge a Lloret de Mar (a partir d’un fons patrimonial).
Barcelona. Museu Marítim de Barcelona. 2001.
Notes
Autoria i fonts
Primera identificació i descripció: Agustí Mª Vilà i Galí.
Classificació definitiva: Joaquim Daban i Massana.
Regles i convencions
Data(es) de la (es) descripció(ns)
Octubre / Novembre 1996
Febrer de 2006 (s’ha inclòs documentació que quedava pendent d’inventariar)
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.
502.- FAMÍLIA CONILL.
502.1.- DOCUMENTACIÓ PERSONAL I
FAMILIAR.
502.1.1 Correspondència.
502.1.2 Plets i litigis.
502.1.3 Actes notarials.
502.1.4 Certificacions.

502.2.- ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI.
502.2.1 Llibres de comptes.
502.2.2 Arrendaments.
502.2.3 Diversos.

502.3.- MISCEL·LÀNIA.
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Inventari del fons familiar

502.- Família Conill

Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.1.1.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

SUBSECCIÓ CORRESPONDÈNCIA

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Correspondència. Entre Francesc Conill i Botet, i, Benvingut
Mataró i Vilallonga. .
1846

56.521.4

1846

56.521.3

1810-1818

56.521.1

1820-1825

56.521.5

1851-1857

56.521.2

Correspondència. Entre Francesc Conill i Botet, i, Joan Batista
Conill. .

Correspondència. Entre Francesc Conill i Botet, i, Josep
Sambola.. .

Correspondència. Entre Francesc Conill i Botet, i, Margarida Botet i
Rosal (mare). .

Correspondència. Entre Maria Conill i Vilallonga / Francesc Conill i
Botete, i, Josep Fàbregas i Vilallonga. .

1

Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.1.2.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

SUBSECCIÓ PLETS I LITÍGIS

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Documentació judicial referida a Francesc Conill i Botet.. . .
1863 - 1864

56.525.5

1825

56.521.6

Litigi per dret de pas.. Entre Francesc Conill, Romà Comas i Felix
Maura. .

2

Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.1.3.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

SUBSECCIÓ ACTES NOTARIALS

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Escrit notarial liquidació condomini finca hospital Lloret, entre
Dolors Davi i Piñol, i, Rosita Rovira i Fàbregas.. . .
1943

56.525.7

1854 - 1943

56.525.10

1853 - 1878

56.525.1

1913 - 1947

56.525.2

1883

56.525.6

Escrits notarials de finques diverses. Socis de la mina d'aigua de la
Riera. Documentació diversa.. . .

Escrits notarials de les societats de Salvador Fàbregas i Vilallonga.
(Majoritàriament de Barcelona).. . .

Escrits notarials referents a Dolors Davi i Piñol.. . .

Inventari de béns llegats per Josep Fàbregas a favor de Salvador
Fàbregas i Vilallonga.. . .
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Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.1.4.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

SUBSECCIÓ CERTIFICACIONS

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Certificat de defunció de Romà Fàbregas i Vilallonga. (16-07
-1871). . .

Certificats matrimonials de Salvador Fàbregas i Vilallonga, i, Rosa
Mataró i Vilallonga. També hi ha els certificats de baptisme dels
seus fills.. . .
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1871

56.525.3

1865 - 1899

56.525.4

Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.2.1.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ LLIBRES DE COMTES

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Llibre "A" de deutes. Ordenat segons índex de deutors (Cobertes
de pergamí). .
1760/1801

56.521.17

1789/1848

56.522.1

1809/1863

56.523.1

1770/1806

56.522.2

1785/1819

56.521.16

1809/1823

56.521.11

1823/1841

56.521.12

1810/1814

56.521.15

Llibre "B" de deutes. Ordenat segons índex de deutors (Cobertes
de pergamí). .

Llibre de comptes corrents. No hi ha índex (Cobertes de
pergamí). .

Llibre de deutes de Blanes. Ordenat segons índex de deutors
(Cobertes de pergamí). .

Llibreta de les quantitats que Jacint Gafarot tingué invertides en
fustes i motes de vaixells. Posteriorment, hi tingueren part Josep
Sambola i la Santa Casa de la ciutat de Girona. (Cobertes de
pergamí). .
Llibreta de les quantitats que s'entreguen per les diferents motes a
patrons de Lloret per compte de Josep Feliu de Pineda. (Ordenat
per noms de vaixells). .

Llibreta de les quantitats que s'entreguen per les diferents motes a
patrons de Lloret per compte de Josep Feliu de Pineda. (Ordenat
per noms de vaixells). .

Llibreta de les quantitats rebudes. . .
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Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.2.2.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ ARRENDAMENTS

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Contracte d'arrendament. (per terra de conreu) entre F. Conill i F.
Reig. .
1803,1807

56.521.8

1819, 1826,

56.521.9

1830

56.521.7

1847/1863

56.523.2

1792/1856

56.524.1

1838/1863

56.523.4

Contracte d'arrendament. (per una casa al C. Carnisseria) entre F.
Conill i M. Prats. .

Desnonament d'una casa. Actuació contra Eudald Surroca. .

Llibre de comptes dels arrendaments al terme de Blanes. Hi ha
índex d'arrendataris (Cobertes de pergamí). .

Llibre de comptes dels arrendaments al terme de Lloret. Hi han
comentaris d'interés sobre el conreu de les terres. Hi ha índex
(Cobertes de pergamí). .

Llibre de comptes dels arrendaments al terme de Tordera. Hi han
comentaris d'interés sobre el conreu de les terres. Hi ha índex
(Cobertes de pergamí). .

Llibre de comptes dels arrendaments als termes de Blanes,
Tordera i Riudellots. En blanc (Cobertes de pergamí). .
56.523.3
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Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.2.3.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI

SUBSECCIÓ DIVERSOS

ASSUMPTE

DATA

Llibre d'actes notarials de les cases de Barcelona que foren
propietat de Carles Tomba i després de Joaquim Pascual. En
poder de F. Conill per estar hipotecada una de les cases per un
censal de 1.000 lliures i una pensió anual de 30 lliures. Per ser F.

SIG. TOP

1627/1762

56.524.2

1946 - 1963

56.525.9

Rebuts pagament contribució territorial urbana.. . .
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Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
502.3.
PATRIMONIAL: FAMÍLIA CONILL
MISCEL·LÀNIA

SUBSECCIÓ

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Il·lustracions de retrats militars i personatges de finals del segle
XIX.. . .
1900 ca.

56.525.8

Relació d'ús i costum del bon camperol en els pobles d'Alella,
Tiana i Tayà pel conreu de les vinyes. . .
56.521.10
Sermó que en la festa del Corpus es predicà a l'església de Sant
Esteve d'Olot. (5 de juny de 1828). .
1828

56.521.14

1836

56.521.13

Transcripció literal de la memòria escrita pel rector Jaume Felip i
Gibert sobre els danys ocurreguts pel temporal de 1607-1608. . .

8

