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1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA  13  016 
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Artur Roig Raset 
 

1.4 Data(es) 
1933 - 1965      
 

1.5 Volum i suport 
0.10 ml. (1 capsa) paper. 

 3 fotografies, paper. 
  
 

2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor 

El fons ha estat generat per Artur Roig Raset. 
 

2.2 Història del productor   
Artur Roig Raset (Llagostera 1889-1980). 
Fabricant de taps, descendent de famílies amb llarga tradició suro-tapera: els 
Coris, els Roig i els Raset.  
Políticament compromès amb els republicans locals, va ser regidor el 1931 i 
alcalde el 1934 i el 1936 quan es reposen els ajuntament de 1934 després del 
triomf del Front Popular en les eleccions del 16 de febrer. També va ser 
president del Casino Llagosterenc el 1936. 

 
2.3 Història arxivística  

La documentació restava a la casa d’Artur Roig Raset al carrer Bonaire 2 de 
Llagostera.   
 

2.4 Dades sobre l’ingrés  
El fons ingressa l’any 1995 per donació de Lluís Turon Quer, propietari de la 
casa del carrer Bonaire. La donació va ser acceptada per la Junta de Govern 
Local de data 26 de juliol de 1995. 
             

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1 Abast i contingut 
El fons aplega una petita part de documentació familiar i de negoci. Cal 
destacar la correspondència comercial i particular (1933-1965) i la 
correspondència (1935-1939) que la seva filla, Dolors Roig Gorgoll, manté amb 
companyes de magisteri on es constata l’experiència com a mestres a l’escola 
de Llagostera el 1936 i la difícil situació de la Barcelona de1937. 

 
3.2 Sistema d’organització  

El fons es fragmentat, no manté estructura. 
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3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  

No hi ha hagut eliminacions. 
 

3.4 Increments  
El fons és tancat. No es preveuen nous ingressos.  
   

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  

4.1 Condicions d’accés  
L’accés a la documentació és lliure. 
 

4.2 Condicions de reproducció  
Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera. 

 
4.3 Llengües i escriptures dels documents 

Català i castellà. 
 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
El fons està inventariat. 

 
 

5 ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
5.1 Existència i localització dels originals  

Els originals són a l’Arxiu. 
    

5.2 Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions. 
 
 

6 ÀREA DE NOTES 
 

7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i data(es) 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2011. 
 

7.2 Fonts 
La pròpia unitat de descripció.  
 

7.3 Regles o convencions  
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i 
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007. 
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