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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 699.103 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental personal 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS PERSONALS. DIVERSOS. ESTEVE RISSECH i DOMÈNECH 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1869 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Documentació textual: 1 registre 
 
Total: 0,10 ml 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Esteve Rissech i Domènech 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 

Esteve Rissech i Domènech va ser un destacat pilot i navegant lloretenc durant la 
segona meitat del segle XIX. Va néixer al voltant de l’any 1840 en el si d’una família 
fortament lligada amb la professió: els tres germans Rissech i Domènech (Esteve, 
Francesc i Joan Baptista) van seguir la carrera transatlàntica. Els trobem associats 
amb el bergantí Salvador, sortit de les drassanes de Palamós. Probablement el pare 
n’era Joan Baptista Rissech i Macià i hi havia un quart germà, Salvador, que també 
s’hi dedicava. Tots estan vinculats a la goleta Vencejo, més tard bergantí-goleta 
Engracia. El 1856 el trobem fent els estudis de Nàutica; al 1865 va ser capità de 
l’Engracia, i al 1869 fa la ruta a l’Havana i Nova Orleans com a pilot de la corbeta 
Jaruco. Al 1877 el localitzem a Lloret gestionant les propietats de Salvador. 
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2.3 Història arxivística 
 
La documentació fou cedida per Joan Domènech i Moner com a dipòsit per a la 
formació del Museu Municipal. El 1990 es va ubicar a Can Font amb aquesta finalitat. 
L’any 2005 en Santi Moret, conserge del Museu Municipal, amb motiu de les obres de 
remodelació endegades tant a Can Garriga com a Can Font, va recollir la 
documentació conservada als dos edificis i la va portar al SAMLM per a la correcta 
preservació. 
 
En un principi el fons es va integrar com a subfons no numerat dins de la col·lecció 
factícia Can Font (codi 901.000). No obstant això, arrel de la remodelació de fons 
documentals empresa la tardor del 2012 hom ha cregut convenient segregar i donar 
personalitat pròpia a aquesta documentació. 
 
2.4 Dades sobre l’ingrés 
 
La documentació ha arribat en bon estat de conservació i no ha calgut aplicar-hi cap 
tractament. 
 
 
3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
El fons documental fa referència al viatge com a pilot de la corbeta Jaruco d’Esteve 
Rissech i Domènech a l’Havana i Nova Orleans al 1869. 
 
3.2 Sistemes 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. 
 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
No se n’ha fet. 
 
3.4 Increments 
 
És possible que en un futur se’n facin noves aportacions. 
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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.  
 
4.2 Condicions de reproducció 
 
Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació. La reproducció de documentació sotmesa 
a la legislació sobre drets d’autoria i/o protecció de dades de caràcter personal 
requerirà autorització prèvia. 
 

4.3. Llengua i escriptura 
 
La totalitat de la documentació està redactada en castellà en alfabet llatí. 
 
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C i a 
una humitat relativa del 50%. 
En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer 
de manera directa. 
 
4.5 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, i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5. 1 Existència i localització dels originals 
 
La documentació és original. 
 
5.2  Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpies de la documentació. 
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5.3 Documentació relacionada 
 
El SAMLM conserva altres fons documentals relacionats que tenen documentació 
referida a Esteve Rissech i Domènech: 
 
-100.002 Ajuntament de Lloret de Mar / Ajuntament 
-510.000 Martínez - Planas 
-511.000 Vilà – Galí 
-524.000 Fàbregas - Barri 
 
5.4 Bibliografia 
 
No consta cap publicació de la documentació ingressada. 
 
 
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 dates 
 
-Classificació, descripció i inventari inicial: Jordi Padilla Delgado (tercer trimestre 
2021). 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 
 
7.2 Fonts 
 
La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el 
contingut del propi fons i les següents publicacions: 
 
VILÀ i GALÍ, Agustí Maria, 1992. La marina mercant de Lloret de Mar. Segles XVIII i 
XIX. Col·lecció Es Frares, 2, p. 239 - 241. Ajuntament de Lloret de Mar, 1992. 
 
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 de 
Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
699.103 – ESTEVE RISSECH i DOMÈNECH 
 
3000.- ACTIVITAT PROFESSIONAL 
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Inventari del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

699.103 Esteve Rissech i Domènech 



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS699

103 ESTEVE RISSECH I DOMÈNECH

PERSONALSFONS

3000 ACTIVITAT PROFESSIONAL /  /  /

699.103.3000SS

1869

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.217.001

Sortida Barcelona 13/02/1869; arribada Havana
05/04/1869; sortida Havana 12/05/1869; arribada Nova
Orleans 23/05/1869; sortida Nova Orleans 08/06/1869;

Quadern bitàcola trajecte Barcelona a Havana, Cuba, i
Nova Orleans, Luisiana, Estats Units Amèrica, escrit pel

Diario de navegación de la corbeta Jaruco para
huso de E. Rissech. Viage a La Habana y Nueva

1


	699103_ERissech_FNodac_2021v1
	1.1 Codi de referència
	Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 699.103
	1.2 Nivell de descripció
	Inventari de fons documental personal
	1.3 Títol del fons / subfons
	FONS PERSONALS. DIVERSOS. ESTEVE RISSECH i DOMÈNECH
	1.4 Dates de formació
	-Dates de creació i agregació: 1869
	1.5 Volum i suport

	2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor
	2.3 Història arxivística
	2.4 Dades sobre l’ingrés
	3.1 Abast i contingut informatius
	3.2 Sistemes d’organització
	3.3 Avaluació, tria i eliminació
	3.4 Increments
	4.1 Condicions d’accés
	4.2 Condicions de reproducció
	4.5 Instruments de descripció
	5. 1 Existència i localització dels originals
	5.2  Existència i localització de còpies
	5.3 Documentació relacionada
	5.4 Bibliografia
	6.1 Notes
	7. 1 Autoria i dates


	699103_ERissech_INV_2021v1

