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020 Poch de Santa Seclina    
 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA  12  020  
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Can Poch de Santa Ceclina    
  

1.4 Data(es) 
Segles XVI-XIX 
 

1.5 Volum i suport 
1 bobina de microfilm (35mm). 
1 capsa, paper. 
 
 

2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor 

El fons ha estat generat pel patrimoni Poch de la parròquia de Santa Seclina 
(Caldes de Malavella).  

 
2.2 Història del productor  

L’origen de la família Poch a la parròquia de Santa Seclina se situa l’any 1570  
quan Rainero Poch, un fadristern de can Poch de Santa Susana de Pineda, 
adquireix el molí de can Campdurà. El 1593, juntament amb el seu fill Jeroni, 
adquiria tot el mas Campdorà amb el domini directe, a partir d’aquest moment 
el mas s’anomenarà Poch. Bernat de Campdorà l’havia obtingut el 1243 per 
compra a Agnès, filla de Pere Rocabruna i Raimunda Campdorà.   

 
2.3 Història arxivística 

La documentació restava a la casa pairal de can Poch de Santa Seclina. 
  

2.4 Dades sobre l’ingrés  
El fons va ingressar a l’Arxiu el 1999 quan Anton Maria Mundet Gifre, propietari 
del mas Poch, cedeix una còpia en microfilm o en fotocòpia de la 
documentació. 

    
 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i contingut 

El fons integra la documentació produïda i aplegada pels Poch des del segle 
XVI fins a inicis del segle XX. Es tracta de documents que descriuen l’evolució 
del patrimoni rural de la família: establiments, vendes i censal i també 
documents més familiars però molt vinculats a l’evolució patrimonial: nupcials, 
capítols matrimonials i testaments.  
Destaca el llibre mestre manat redactar el 1722 per Antoni Poch a Pau Oller, 
notari de Canet de Mar, habitant de Pineda, amb extractes d’actes des de 1263 
a 1722. Hi ha també un llibre d’àpoques i lluïcions de 1658. 
Les restes de les actes en paper corresponen als segles XVI fins al segle XIX.  
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El fons conté també documents procedents dels arxius patrimonials de masos 
Noguera de Santa Seclina i Vidal de Llobatera de Llagostera, utilitzats per 
Anton Maria Mundet per elaborar la genealogia de la família Mundet Gifre l’any 
1999. Aquesta genealogia és un altre dels interessos del fons, s’inicia amb els 
consorts Manuel Mundet Oller de Caulers de Vidreres i Pilar Gifre Poch del mas 
Poch de Santa Seclina i conté 106 famílies vinculades als Mundet Gifre.  
El fons conté també documentació impresa com un exemplar de Habitantes de 
Llagostera!, crida als habitants de Llagostera comunicant el resultat de la 
sentència en relació al Privilegi i un Ejemplar de un trasunto auténtico de una 
real cédula de S.M. catolica (...) confirmatoria de un real privilegio por el senyor 
Rey D. Jaume I de Aragón(..) i dels anys 1842 i 1843 respectivament. 

 
3.2 Sistema d’organització 

Les actes en paper varen ser enquadernades formant 4 llibres: actes dels 
segles XVI a XVIII, actes dels segles XVIII-XIX i actes del segle XIX. 
 

3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions. 
 

3.4 Increments  
No es preveuen nous ingressos, malgrat que els originals queden en poder del 
productor. 
  
  

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 

Llatí, català i castellà. 
 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació microfilmada ha estat digitalitzada l’any 2013, la qual cosa 
està disponible als usuaris de l’Arxiu amb els ordinadors de la sala de consulta. 
  

4.5 Instruments de descripció  
El fons no està descrit. 
 
 

5 ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
5.1 Existència i localització dels originals  

Els originals resten en poder de la família Mundet. 
    

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

5.3 Documentació relacionada 
  

5.4 Bibliografia 
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6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Notes 

La microfilmació es va fer a l’Arxiu Històric de Girona (AHG). 
 
   

7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i fonts 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2015. 
 

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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