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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM Codi 801.000 
 
1.2. Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental comercial i d’empreses 
 
1.3. Títol 
 
FONS COMERCIALS i D’EMPRESES. SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN 
LLORETENSE 
 
1.4. Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1886 - 1891 
 
1.5. Volum i suport      
 
-Documentació textual: 13 registres 
 
TOTAL: 0,40 ml (4 capses normalitzades) 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1. Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Sociedad Cooperativa Unión Lloretense – Societat Cooperativa Lloretenca 
 
2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
En el moment de la creació de la Sociedad Cooperativa Unión Lloretense  funcionava a 
la vila el Casino Industrial o Casino Lloretense. L’11 de novembre de 1869 el nou govern 
provisional d’Espanya, fruit de la Revolució Gloriosa de 1868, reconeix el dret de reunió 
i associació. No va ser, però, fins l’any 1877, ja en plena Restauració, que s’elevaria a 
rang de llei una circular que datava de dos anys abans tot permetent la creació de 
societats cooperatives. El 24 de novembre de 1886 el govern civil de Girona aprovava 
el reglament de la nova entitat. En l’article primer es declara que l’objectiu principal en 
serà la compra i la venda de productes de consum de primera necesidad y de primera 
calidad. La junta directiva fundacional estava formada per Enric Ribas, Baldiri Garriga, 
Josep Rodon, Eduard Mon, Josep Llenas i Josep Moré. 
 
La cooperativa va estar en actiu de manera certa entre 1886 i 1891, tot i que és possible 
que continués més enllà d’aquesta data. Arribà a comptar amb fins a 79 persones 
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afiliades, d’entre elles quinze dones. Tenia la seu social a un immoble situat al carrer 
Nou, ara Agustí Cabañas, que també tenia accés pel carrer de la Unió. El magatzem i 
la botiga es trobaven, però, al n. 1 del carrer Sant Carles. S’hi podien comprar tot tipus 
de productes de consum, en especial alimentació i begudes, parament de la llar, 
productes de neteja i higiene, material d’escriptori i papereria. També era possible 
contractar-hi serveis de paleteria, fleca i paqueteria. 
 
Cal destacar la figura de Fèlix Torras i Mataró, que ve ser-ne president entre 1888 i 
1889. Torras va ser mestre d’obres, i també va exercir el càrrec d’alcalde entre 1895 i 
1898. Molts projectes d’immobles del Lloret de finals del segle XIX, com ara Can Garriga 
o les cases Ribas, Bernat i Llobet, van sortir del taller que compartia amb el germà, 
Josep Torras i Mataró, mestre paleta. 
 
2.3. Història arxivística 
 
La documentació d’aquesta societat estava repartida en dos immobles de Lloret. Per 
una banda se’n conservava una part al n. 4 del carrer Sant Albert, edifici que havia estat 
propietat de la família Font, en concret d’Alfons Font i Sala, nét de l’alcalde i diputat 
provincial Agustí Font i Surís. Guerau Font i Vilarrubí, fill d’Agustí i pare d’Alfons, va ser 
gerent i comptable de la societat, cosa que explicaria aquest fet. El Sr. Font i Sala va 
entregar alguns dels documents a Joan Domènech i Moner. El Sr. Domènech també va 
rebre la resta de la documentació, conservada a les golfes, de mans de Miquel Bosch i 
Font, hereu del patrimoni del Sr. Font i Sala, a principis de 1993. La documentació, però, 
no és completa, i és segur que el Sr. Font i Sala va procedir a fer-ne una eliminació 
parcial abans. Aquesta part del fons estaria formada pels llibres de comptabilitat i les 
relacions de registres i afiliacions. 
 
L’altra part de la documentació, integrada fonamentalment per rebuts, factures i 
justificants de despesa, es conservava a una casa que havia estat del president Fèlix 
Torras i Mataró. Un familiar, Jordi Gallart i Sais, va rescatar part dels documents de la 
destrucció i els va donar igualment al Sr. Domènech.  
 
2.4. Dades sobre l’ingrés 
 
El Sr. Joan Domènech, va entregar, ben aviat, el fons documental al Servei d’Arxiu 
Municipal de Lloret de Mar (SAMLM) per a la seva conservació i classificació. 
Concretament, la documentació va entrar en tres subingressos. A mesura que 
ingressava en els dipòsits de l'arxiu se'n feia una descripció i se li atorgava una signatura 
topogràfica; i és per aquest motiu que la documentació, inicialment, no es va agrupar 
amb una numeració continua, sinó que els diferents llibres i documents que conformen 
aquest fons es localitzaven en capses saltejades d'un mateix mòdul. Posterioment s'ha 
procedit a una reubicació i reunificació de tot aquest fons, amb una nova signatura 
topogràfica. L'antic inventari s'ha arxivat per tal que quedi constància de la numeració 
inicial. 
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1. Abast i contingut informatius 
 
El fons documental fa referència a l’activitat de la societat i a l’administració econòmica, 
comptabilitat i control d’ingressos i despeses. Les dades que es poden extreure d’aquest 
documentació també ens permeten acostar-nos al context econòmic de finals del segle 
XIX i ens aporten la informació suficient per elaborar una anàlisi rigorosa sobre els preus 
dels productes bàsics que foren vigents a Lloret de Mar durant l’últim terç del segle XIX. 
 
3.2. Sistema d’organització 
 
La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones condicions 
de conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar. La 
documentació està desada en capses normalitzades. 
 
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 documentals 
 
Hi ha la possibilitat que es produeixin en un futur. 
 
 
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 sempre i quan se’n faci un ús sense 
ànim de lucre i es respecti la integritat física de la documentació. 
 
4.3. Llengua i escriptura 
 
La pràctica 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 divuit graus 
Celsius i una humitat relativa del cinquanta per cent.  
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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, disponible a la biblioteca auxiliar del SAMLM. 
Tanmateix, l’inventari és consultable a pantalla d’ordinador mitjançant una base de 
dades informàtica i mitjançant la pàgina web del Servei. 
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5.1. Existència i localització dels originals 
 
La documentació dipositada és original. 
 
5.2. Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. 
 
5.3. Documentació relacionada 
 
Aquest servei d'arxiu conserva altres fons documentals relacionats: 
 
607.000 Joan Domènech i Moner 
701.000 Casino Industrial – Casino Lloretense (I) 
702.000 Club Marina Casinet – Casino Lloretense (II) – Círculo Lloretense 
 
5.4. Bibliografia 
 
DOMÈNECH i MONER, Joan 
 

1982. Història dels casinos de Lloret. Publicació n. 1 del Club Marina, Casinet, 
Lloret de Mar. 
 
 
1992. Lloret de Mar. Quaderns de la Revista de Girona, n. 38, sèrie Monografies, 
n. 21. Diputació de Girona. 
 
2008. “La cooperativa Unión Lloretense. Una primera aproximació”. Quaderns de 
la Selva, n. 20, p. 93-122. Centre d’Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners. 

 
 
6. ÀREA DE NOTES 
 
6.1. Notes 
 
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 
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7. ÀREA DEL CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
7.1. Autoria i dates 
 
-Classificació, descripció i inventari inicial: Joaquim Daban i Massana (maig 1993) 
-Primera actualització de la descripció: Joaquim Daban i Massana (novembre 2005) 
-Remodelació i agrupació de la documentació: Joaquim Daban i Massana (gener 2006) 
-Segona actualització de la descripció: Jordi Padilla Delgado (primer trimestre 2022) 
 
Supervisió general: Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM 
 
7.2. Fonts 
 
La font fonamental emprada per a la descripció ha estat el contingut del propi fons i la 
bibliografia indicada al punt 5.4. 
 
7.3. Regles i 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 
801.000- SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN 

LLORETENSE 
 
 
1000.- ÒRGANS DE GOVERN 
2000.- ADMINISTRACIÓ GENERAL 
3000.- GESTIÓ ECONÒMICA 
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Inventari del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

801.000 Sociedad Cooperativa Unión Lloretense 
 



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN LLORETENSE801

000

COMERCIALS I EMPRESESFONS

1000 ÒRGANS DE GOVERN /  /  /

801.000.1000SS

1886 066.208.001Llibre accionistes Societat Cooperativa Lloretenca

1886 - 1889

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.208.002Llibre accionistes Societat Cooperativa Lloretenca

1890

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.208.003Llibre accionistes Societat Cooperativa Lloretenca

1



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN LLORETENSE801

000

COMERCIALS I EMPRESESFONS

2000 ADMINISTRACIÓ GENERAL /  /  /

801.000.2000SS

1886 - 1891

TEXTUAL / PAPER / CARTA

066.207.002

Copiador de cartes. Donació Sr. Bosch i Font

Correspondència Sociedad Cooperativa Unión
Lloretense

1890 ca

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.208.006Llibre registre vendes al detall Societat Cooperativa
Lloretenca

1886 - 1890

TEXTUAL / PAPER / CARTA

066.208.005Recull correspondència rebuda Societat Cooperativa
Lloretenca

2



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN LLORETENSE801

000

COMERCIALS I EMPRESESFONS

3000 GESTIÓ ECONÒMICA /  /  /

801.000.3000SS

1886 - 1887

TEXTUAL / PAPER / DOSSIER

066.207.001

Comprovants i factures

Comptabilitat Sociedad Cooperativa Unión
Lloretense

1886 - 1888

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.210.001Llibre de caixa registre entrades i sortides Sociedad
Cooperativa Unión Lloretense

1887 - 1891

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.210.002Llibre de caixa registre entrades i sortides Sociedad
Cooperativa Unión Lloretense

1887 - 1889

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.207.003Llibre de talonaris de pagament Sociedad
Cooperativa Unión Lloretense

1887 - 1891

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.208.004Llibre diari de despeses generals Societat Cooperativa
Lloretenca

1886 - 1891

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.209.001

Donació Sr. Bosch i Font

Llibre diari operacions Sociedad Cooperativa Unión
Lloretense

1886 - 1890

TEXTUAL / PAPER / LLIBRE

066.210.003Llibre registre deutes Sociedad Cooperativa Unión
Lloretense

3
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