FONS FAMILIAR
Descripció i inventari del fons

506.- Família Coll

Descripció del fons familiar

506.- Família Coll

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

Codi 506

Títol del fons
FAMÍLIA COLL
Dates de formació
ss. XVI - XX
Nivell de descripció
Inventari.
Volum i suport
1 capsa.
Paper.
Nom(s) del(s) productor(s)
Es tracta d’un fons que conté documentació força inconnexa de la família Coll. Per a
la documentació més antiga, sembla que el punt d’unió seria Joan Coll i Maig; i, per a
la documentació més moderna, es tracta de documentació de Josep Mª Coll i Robert,
amb la seva correspondència personal del període de la Guerra Civil.
Història de l´organisme/Biografia del productor
Història arxivística
La documentació més antiga, fou entregada pel Sr. Josep Mª Coll i Robert el 26 de
febrer de l’any 2000, juntament amb la cessió dels pergamins de la Universitat de
Lloret de Mar.
Pel que sembla, tota aquesta documentació patrimonial, més els pergamins, les
guardava a l’altell d’un armari de la seva casa de Barcelona.
La major part de la documentació estava desorganitzada i empolsegada.
La família Coll, conscient del valor cultural d'aquest patrimoni, va decidir cedir-lo a
l'Ajuntament de Lloret de Mar per tal que, una vegada classificat, ordenat i inventariat,
es posés a disposició dels investigadors i dels estudiosos que volguessin consultar-lo.
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Dades sobre l’ingrés
Feia un parell d’anys que s’havia informat al responsable del servei d’arxiu municipal
que el Sr. Josep Mª Coll i Robert tenia a casa seva una bona quantitat de pergamins
que pertanyien a l’antiga Universitat de Lloret de Mar. Un cop el servei d’arxiu s’havia
ampliat i ja disposava de calaixeres adequades per a conservar documents en
pergamí, vam creure oportú iniciar els contactes amb els senyor Josep Mª Coll per tal
de temptejar la possibilitat que ingressés els pergamins a l’arxiu municipal.
El dia 23 de novembre de l’any 1998, des del servei d’arxiu es va concretar, per
l’endemà, una visita amb el senyor Josep Mª Coll i Robert, al seu pis de Lloret de Mar.
El dia 24 de novembre, el cap del servei d’arxiu va assistir a la visita acompanyat dels
senyors Àngel Martínez de Laguardia i del senyor Agustí Mª Vilà i Galí. En aquesta
visita el Sr. Josep Mª Coll ja ens va anunciar que tenia força documents en pergamí i
que, feia alguns anys, n’havia entregat alguns al Sr. Joan Domènech.
La visita fou profitosa i vam acordar que vindria un dia per veure les instal·lacions de
l’arxiu, sense fer cap comentari sobre la possibilitat que hi havia d’entregar la
documentació.
Poc abans de la setmana santa de l’any 1999 el senyor Josep Mª Coll va trucar a
l’arxiu per anunciar que vindria a fer una visita a les instal·lacions i des del servei
d’arxiu se s’acordà que, el dia que vingués a l’arxiu també seria rebut per l’alcalde,
senyor Josep Sala i Montero. S’acordà el dia i l’hora de la visita (setmana santa de
l’any 1999) i aquell mateix dia, el Sr. Josep Mª Coll es va presentar amb una saca
plena de pergamins que els va entregar a l’arxiu, davant la presència de l’alcalde.
Després d’ensenyar-li les instal·lacions, s’acordà que es netejaria la documentació,
s’aplanarien els pergamins, es faria un breu regest de cadascun i es faria un acte
públic de reconeixement i d’entrega de tota la documentació. L’acte es va fer el 26 de
febrer de l’any 2000.
Més endavant, el senyor Josep Mª Coll i Robert va anar portant altra documentació
que trobava a casa seva (alguna patrimonial, com la seva correspondència particular, i
d’altre de la mateixa Universitat de Lloret de Mar).
Abast i contingut informatius
Aquest fons patrimonial abraça dels ss. XVI al XX, i està constituït per documentació
personal i familiar (actes notarials) que proporciona informació sobre algunes
actuacions econòmico-socials de la família.
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
No hi ha previst que puguin haver-hi nous ingressos documentals. El senyor Josep Mª
Coll i Robert va morir l’estiu de l’any 2003.
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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
Llatí, català i castellà.
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%.
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
- SESMOND. Butlletí del servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar. Núm. 2
Febrer de 2000. Pàg. 6 - 9
Notes
Autoria i fonts
Joaquim Daban i Massana.
Regles i convencions
Data(es) de la (es) descripció(ns)
Febrer 2000
Juliol 2004
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.
506.- FAMÍLIA COLL.
506.1 DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I
PERSONAL.
506.1.1 Correspondència.
506.1.2 Comptes.
506.1.3 Certificacions i actes notarials.
506.1.4 Documentació diversa.

506.2 ACTIVITAT PROFESSIONAL.
506.2.1 Doctor Josep Mª Coll i Robert.
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Inventari del fons familiar

506.- Família Coll

Servei d'Arxiu Municipal

SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
506.1.1.
FONS PATRIMONIAL: FAMÍLIA COLL
DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

SUBSECCIÓ CORRESPONDÈNCIA

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Correspondència del Dr. Josep Mª Coll i Robert. . .
1937 - 1938

56.22.15

1937 - 1939

56.22.14

1718

56.22.8

1908 - 1947

56.22.11

Correspondència del Dr. Josep Mª Coll i Robert. . .

Esborrany de correspondència del Dr. Coll, prevere.. En defensa
de la llengua catalana en els oficis litúrgics.. .

Targetes i notes personals. . .
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FONS
SECCIÓ

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
506.1.2.
FONS PATRIMONIAL: FAMÍLIA COLL
DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

SUBSECCIÓ COMPTES

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Rebuts i contribucions. . .
1945 - 1948
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Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
506.1.3.
FONS PATRIMONIAL: FAMÍLIA COLL
DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

SUBSECCIÓ CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Àpoca de Bernat Coll, pagés, feta per Xista Maig, vídua de Joan
Maig.. Data: 27 d'abril de 1649. .
1649

56.22.3

1936 - 1947

56.22.16

1937 - 1940

56.22.13

1645

56.22.5

1647

56.22.6

1629

56.22.4

1650

56.22.7

1581

56.22.1

1589 [1819]

56.22.2

Certificats i passis de Josep Mª Coll i Robert. . .

Certificats i passis de Josep Mª Coll i Robert. . .

Concordia feta y firmada per y entre Joan Coll y Maig, de una, y
Sebastià Coll, de part altre; tots pagesos de la vila y parrochia de
Lloret.. Notari: Acaci Riera.
Data: 13 d'agost de 1645.. .
Nubtials entre Joan Coll y Maig, de la vila de Lloret, y Margarida
Coma.. Notari: Joan Sabat.
Data: 20 d'octubre de 1647.. .

Testament de la vídua Maria Coll y Bells, filla legítima y natural y
heretera universal de Dalmau Bells de St. Dalmay, y de Cristina
Maig, muller de aquell.. Notari: Acaci Riera.
Data: 2 de gener de 1629. .
Venda feta per Narcís Andreu, candeler de cera de Lloret, a Joan
Maig y Coll, pagès de dita vila, de una pessa de terra part viña
plantada y part boscosa, per preu 200 lliures barceloneses.. Notari:
Acaci Riera.
Venda feta y firmada per Joan Maig, pagès de la vila de Lloret, a
favor de Sebastià Serra, traginer de dita vila, d'un tros de terra
cultiu, situat en lo terme de dita vila en lo lloch dit Fanals.. Notari:
Tomas Gibert.
Venda perpetua feta y fimada per Joan Domènech, a favor de Joan
Maig, los dos pagesos del lloch de Lloret, de una pessa de terra
boscosa situada en lo terme de dit lloch, de tinensa de 8
vesssanas, anomenada Valltudó.. Data: 12 d'abril de 1589
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Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
506.1.4.
FONS PATRIMONIAL: FAMÍLIA COLL
DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

SUBSECCIÓ DOCUMENTACIÓ DIVERSA

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Arbres genealògics de la família Coll. . .
56.22.19
Article de Ramon Coll i Rodés a la Revista Jurídica de Catalunya.
Sol·licitant l'ús del català als tribunals.
2on. Trimestre de 1916. . .

1916

56.22.21

ca. 1700

56.22.9

ca. 1865

56.22.24

1906

56.22.25

1937

56.22.23

ca. 1864

56.22.22

1908

56.22.20

1844

56.22.10

De sacramenta in genere et in particulari flores. Ecglesia ad quid
habet sacraments.. . .

Fotografia de Jaume Coll i Llobet (voluntari a la Guerra de
Cuba). . .

Fotografia de Josep Mª Aragó i Turon, i , Rosa Cabañas
Fortuny. . .

Fotografia de Josep Mª Coll i Robert a Hospital de Sant Pau. Amb
un grup de malalts. . .

Fotografia de Mercedes Robert Muñoz (2 imatges). . .

Record del casament entre Ramon Coll i Rodés, i, Maria de la
Concepció Robert i Mestre.
Del 22 d'abril de 1908.. . .

Títol de propietat d'un nínxol al cementeri de Barcelona.. . .
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Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
506.2.1.
FONS PATRIMONIAL: FAMÍLIA COLL
ACTIVITAT PROFESSIONAL

SUBSECCIÓ DOCTOR JOSEP Mª COLL I ROBERT

ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Fitxes dels pacients al Front d'Aragó.. . .
1937 - 1938

56.22.18

1937 - 1938

56.22.17

Ingressos d'aliments a l'hospital de campanya. . .
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