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1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA  12  021  
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Companyó de Santa Seclina 
 

1.4 Data(es) 
Ca. 1724 
 

1.5 Volum i suport 
1 bobina de microfilm (35mm) 
 
 

2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor 

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

 
2.2 Història del productor  

L’origen de la família Companyó a la parròquia de Santa Seclina se situa l’any 
1271 quan Arnau Companyó compra terres a la parròquia de Santa Seclina.   
El 1387 el baró Gastó de Montcada estableix a Pere Martí àlies Companyó tot 
el mas Steva ses Arenes i també el molí derruït dit molí Steve ses Arenes situat 
a Frexaneda o Palol de la parròquia de Llagostera. El segle XIV es consolida 
com un dels masos més importants de la zona, amb terres a Santa Seclina i a 
Llagostera, moltes de les qual procedeixen de la fragmentació del mas 
Vendrell.    
  

2.3 Història arxivística 
La documentació resta a la casa pairal de can Companyó de Santa Seclina.  

 
2.4 Dades sobre l’ingrés  

L’any 1999 Carles Ponsa, propietari del mas Companyó, cedeix una còpia del 
llibre mestre perquè sigui conservat a l’Arxiu Municipal de Llagostera. Ingressa 
també un índex resum de les actes contingudes al llibre mestre i un resum de la 
història del mas elaborats per Carles Ponsa.  
 

    
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Resum de l’abast i el contingut 

El fons està format pel llibre mestre, que conté actes des de 1249 a 1724. La 
majoria de les actes són dels segles XVI i XVII.  
Les actes més antigues fan referència al mas Carbonell de Santa Seclina, que 
Carles Ponsa identifica com el mas Companyó, sense que s’hagi pogut 
confirmar aquesta hipòtesi.   

 
3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  

No hi ha hagut eliminacions. 
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3.3 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 

Català. 
  

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació microfilmada ha estat digitalitzada l’any 2013, per 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 Ponsa. 
    

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

5.3 Documentació relacionada  
 

5.4 Bibliografia 
 
 

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 data(es) 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2015. 
 

7.2 Fonts 
 

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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