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FITXA DE DESCRIPCIÓ  

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ    

1.1. Codi de referència   

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 599.014 

1.2. Nivell de descripció  

Inventari de fons patrimonial. 

1.3. Títol  

BOTET. 

1.4. Dates de formació  

-Dates de creació: 1697 / 2016 (predomina 1697 / 1771). 
-Dates d’agregació: 1950 ca. / 2016. 

1.5. Volum i suport  

-Documentació textual: una capsa normalitzada (0.10 ml). 

TOTAL: 0.1 ml. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)     

Família Botet.  

2.2. Història de l´organisme / Biografia del produc tor  

El Sr. Fernando Botet Jantus és un ciutadà argentí resident al municipi de San Isidro, província de 
Buenos Aires, que va visitar Lloret durant l’estiu de 2016 per conèixer més dades sobre els 
avantpassats. Pere Botet i Gros, nascut al 1774, va ser el primer en arribar a Argentina en el bergantí 
Nuestra Señora de las Mercedes amb només vint anys, quan encara era el virregnat del Riu de la 
Plata i estava sota la sobirania espanyola. A partir d’ell el cognom Botet s’hi implanta i es desenvolupa 
de maneres diverses fins arribar als nostres dies, tal i com detalla el propi Sr. Botet Jantus a l’estudi 
genealògic inèdit Los Botet. De la Villa de Lloret a Buenos Aires. 
 
Els Botet, però, estan arrelats a Lloret des de l’època medieval. Els trobem associats de forma especial 
al Mas Botet o Can Botet, extensa propietat que s’estenia al peu de la Roca Grossa, entre Can 
Saragossa i el Turó de l’Estelat. El tronc principal podria arrencar amb Arnau Botet, el qual trobem 
documentat l’any 1262 establint tractes amb els senyors de Lloret. A partir d’aquí van sorgir diferents 
branques, algunes de les quals s’han consolidat fins l’actualitat. 
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2.3. Història arxivística  

La documentació ha seguit les vicissituds dels Botet en un curiós viatge d’anada i tornada, de Lloret a 
Argentina, primer, i de retorn a Lloret ara. Segurament va sortir en algun dels desplaçaments dels 
Botet durant el segle XIX. La successió de generacions ha fet que els documents hagin acabat 
agrupats al domicili del Sr. Fernando Botet a San Isidro (Buenos Aires, Argentina). Finalment han fet el 
camí invers aprofitant la visita que ha fet a Lloret al setembre de 2016. 

2.4. Dades sobre l’ingrés  

El fons ha entrat al Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar (SAMLM) en bon estat de conservació 
mitjançant l’ingrès extraordinari 2016 / 070 de 22 de setembre. 
 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  

Aquest fons comprèn documentació datada entre 1697 i 1771. La majoria de la documentació està 
formada per còpies de protocols notarials relatius a capítols matrimonials i altres transaccions 
econòmiques. La documentació ingressada fa referència exclusiva a un número reduït de membres de 
la família: el matrimoni format per Jaume Botet i Elisabet Bernich al 1697; a Llorenç Botet (1710); i al 
matrimoni Botet i Duran (Joan Baptista Botet i Duran i Caterina Duran i Puig, amb esment del pare del 
marit, Francesc Botet; 1749). 
 
Un únic registre del 2016 està referit a l’estudi genealògic esmentat amb anterioritat. 

3.2. Sistema d’organització  

La documentació es guarda en capses normalitzades i es troba en bones condicions de conservació 
en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar. 

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental  

Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de la 
documentació. 

3.4. Increments documentals  

No es preveu que hi puguin haver noves aportacions documentals. 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

4.1. Condicions d’accés  

La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de conservació. 
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4.2. Condicions de reproducció  

Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la conservació 
adequada de la documentació. 

4.3. Llengua i escriptura  

Llatí, català i castellà en alfabet llatí. 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècni cs 

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura mitjana de 18º C. i a una 
humitat relativa del 60%. 

En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer de manera 
directa. La família cedent ha entregat còpia digital de part de la documentació del fons. 

4.5. Instruments de descripció  

Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar del SAMLM. 
Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica, i a través de la 
pàgina web del SAMLM. 

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals  

La documentació dipositada és original. 

5.2. Existència i localització de còpies  

Hi ha part de la documentació digitalitzada en el repositori del SAMLM. 

5.3. Documentació relacionada  

El SAMLM conserva altres fons documentals relacionats amb el cognom Botet: 

-612.000. Joan Baptista Gallissà i Botet. 

-699.075. Francesc Botet i Curull. 

-699.105. Tadeu Botet. 

També s’hi poden consultar diversos articles i publicacions referents a l’arqueòleg i historiador gironí 
d’ascendència lloretenca Joaquim Botet i Sisó. El seu fons documental es troba a l’Arxiu Municipal de 
Girona (AMGi): 

http://www.girona.cat/sgdap/docs/ISAD-G/botet_siso-ISAD.pdf 
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5.4. Bibliografia  

La documentació d’aquest fons no ha estat utilitzada encara per a cap publicació. 

6. ÀREA DE NOTES 

6.1. Notes  

No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir.  

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i data(es)  

-Classificació, descripció i inventari inicial: Jordi Padilla Delgado (octubre 2016). 

Tot sota la supervisió general de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 

7.2. Fonts  

La font primordial utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del propi fons i 
les següents referències bibliogràfiques: 

 

BOTET JANTUS, Fernando. Los Botet. De la villa de Lloret a Buenos Aires. Estudi inèdit, 2016. 

MALLORQUÍ i GARCIA, Elvis. 

-“El terme de Lloret del segle XI al XVIII. Una aproximació cartogràfica”. Publicat a Quaderns de 
la Selva, n. 13; Santa Coloma de Farners, 2001. 

-“El port de Lloret i els seus habitants als segles XIII i XIV”. Ponència presentada a les Jornades 
d’Història Medieval Lloret Mil anys, 2002, i publicada a Quaderns de la Selva, n. 15; Santa 
Coloma de Farners, 2003. 

 

7.3. Regles o convencions  

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), 
redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya 
(AAGDC) i la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.  

599.014.– BOTET. 

100.- DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL.  

200.- PRODUCCIÓ ESCRITA.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inventari del fons 
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

014 BOTET

PATRIMONIALSFONS

100 DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL /  /  /

599.014.100SS

1710Àpoca, lluïció i cessió de censal de 50 lliures firmada pel
rector Josep Rovirola i Ros a favor de Llorenç Botet,
pagès de Lloret. / Joan Casellas o Caselles, notari de
Lloret.

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.015

1749Capítols matrimonials firmats per i entre Joan Baptista
Botet i Duran, treballador de Lloret, i Caterina Duran i
Botet, nascuda Duran i Puig, esposa seva. / Josep
Rovira, notari de Lloret.

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.017

1749Capítols matrimonials firmats per i entre Joan Baptista
Botet i Duran, treballador de Lloret, i Caterina Duran i
Botet, nascuda Duran i Puig, esposa seva. / Josep
Rovira, notari de Lloret. Còpia per a Francesc Botet,
pare de Joan Baptista, i Jaume Botet i Duran, germà.

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.018

1697Debitori de 250 lliures, una caixa i dos vestits firmat per
Cristina Bernich, vídua de Pere Bernich i Riera,
negociant de la vila de Lloret, i Josep Bernich i Riera, a
favor de Jaume Botet, pagès de Lloret, per la dot d'
Elisabet Bernich, filla de la signant i esposa de Jaume

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.014

1771Heretament i donació universal de Francesc Botet,
pagès de Lloret, a favor de Joan Baptista Botet (i
Duran), pagès i fill seu. / Josep Rovira, notari de Lloret.

 /  /  /  /

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.019

1746Lluïció i cessió de censal de 15 lliures firmada pel rector
Amador Soler i Lleonart a favor de Francesc Botet,
pagès de Lloret. / Josep Rovira, notari de Lloret.

 /  /  /  /

TEXT / PAPER / PROTOCOL

086.358.016
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

014 BOTET

PATRIMONIALSFONS

200 PRODUCCIÓ ESCRITA /  /  /

599.014.200SS

2016Estudi genealògic inèdit sobre les arrels de la família
Botet de San Isidro, Argentina. /
LOS BOTET. De la villa de Lloret a Buenos Aires.
 /  /  / BOTET JANTUS, Fernando /

BIBLIOTECA AUXILIAR / PAPER /
INÈDIT

086.358.020
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