
Arxiu Municipal de Llagostera
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026 Can Moner de Ridaura
Inventari detallat

01 Documentació constitutiva del patrimoni

Venda a carta de gracia e imposició de cens anual de cuatre
cuarteras y mitja de blat forment per lo dia primer d'agost
firmada per Cayetano Mestres negociant propietari y Maria
Mestres y Malavila conjuguens y veins de la vila de Cassà de la
Selva a favor de Grau Roura y Moner pages del terme de la vila
de Llagostera.

0000020786 1827 -

Titulació de la finca mas Moner de Llagostera

Conté
Testament de Grau Roure i Moner (1848)
Inventari dels béns de Grau Roure i Moner (1870)
Carta de pagament de legítima de Josep Roure i Boada(1839 i 1864), Catalina Roure i
Boada(1848), Maria Roure i Boada(1853), Pere Roure i Font (1862),Miquel Roure i
Font (1866) i Maria Roure i Font (1868)-
Carta de pagament de llegat de Josefa Planas i Font (1855), Paula Font viuda de Grau
Roure i Moner (1849)
Testament de Pere Roure i Boada (1887)
Inventari dels béns de Pere Roure i Boada (1891)
Declaració d'hereus de Pere Roure i Boada (1891)
Venda d'una 1/8 part de l'herència de Miquel Roure a favor de la seva mare Maria
Ignacia Masmitjà
Compra de 7/8 part de l'herència de Pere Roure i Boada (1901)
Carta de pagament de tots els llegats i deutes hipotecaris de l'herència Pere Roure i
Boada (1901)
Carta de pagament de la hipoteca Maria Jou (1901)
Carta de pagament de la hipoteca de Benet Escarrà (1907)
Carta de pagament de la hipoteca Feliu Vidal Busó (1908)
Descripció de la finca del Mas Moner (1908)
Acta d'agregació de les finques del Mas Moner (1911)
Certificació registral de la finca (1911)

0000017539 1848 1911-

Capítols matrimonials firmats per y entre Pere Roura y Boada
propietari de la vila de Llagostera y resident en la vila de Sant
Feliu de Guíxols de una part; y de altre Maria Ignacia Masmitjà
y Morera soltera veïna de la dita vila de Sant Feliu de Guíxols.

0000020790 1848 -

Correcció capítols matrimonials feta y firmada per Don Pere
Roura y Boada propietari del terme de la vila de Llagostera de
una; y sra. Maria Ignacia Masmitjà de l'altre.

0000020784 1849 -

Escritura de establecimiento firmado por el apoderado de Don
Pedro Roura y Boada de Llagostera a favor de José Coll y
Bancells de Cassà de la Selva.

0000020829 1860 -

Establecimiento de un trozo de tierra sito muy cerca el territorio
llamado Vinovall termino de esta villa, firmado por Gaspar
Marull en cierto nombre, a favor de José Suñer taponero ambos
vecinos de la citada esta villa de Cassà.

0000020832 1860 -
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Escritura de establecimiento firmado por el aponderado de Don
Pedro Roura y Boada de Llagostera a favor de Antonio Soler y
Fuster de Llambilles.

0000020830 1861 -

Repartición otorgada entre don Pedro Roura y Boada acendado
vecino del termino de la villa de Llagostera José Marull
menestral i Jaume Mestre fabricante de tapones ambos vecinos
de la presente villa de Cassà de la Selva.

0000020833 1862 -

Establecimiento de dos solares de tierra cultiva firmado por Don
Gaspar Marull agente de negocios en cierto nombre a favor de
Maria Sola Vall·llobera y por nupcias Marull, ambos vecinos de
la presente villa de Cassà de la Selva.

0000020827 1864 -

Establecimiento de dos solares de tierra cultiva, firmado por
Don Gaspar Marull agente de negocios en cierto nombre; a
favor de Pedro Boada y Grait fabricante de carros, ambos
vecinos de la presente villa de Cassà de la Selva.

0000020828 1864 -

[Escriptures de venda]

Venda d'una peça de terra cultiva situada a Llagostera, al lloc anomenat Pla d'en
Romeu de Gaspar Capdevila (carnicer) a Francisco Capdevila

0000020785 1879 1904-

Liquidació herència de Pedro Roura Boada.

Conté demanda de judici de menor quantia presentada per Jaume Roure i Masmitjà
contra Maria Sudrià Masmitjà en relació als béns llegats per Pere Roure i Boada.

0000020788 1900 1902-

Inventario de los bienes que fueron de Don Pedro Roura y
Boada.

0000020787 1901 -

Testimonio del testamento otorgado por Don Pedro Roura y
Boada ante el notario Miguel Martín Sagristá en 10 de marzo de
1887.

0000020789 1901 -

Escritura de cesión por Don Juan Espona y Canal a favor de
Don Juan Sabater y Campistol.

0000020831 1905 -

[Testament i Codicil de José Roura i Masmitjà]

El testament data del 20 de desembre de 1908. Conté una còpia de 1926.
El codicil data del 5 de febrer de 1911. Conté una còpia de 1926.
Conté documentació relacionada amb la disputa per l'herència.

0000020793 1908 1918-

[Documentació relacionada amb l'herència de Josep Roura i
Masmitja]

0000020809 1911 1919-
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[Testament d'Elena Giménez Sánchez]

Conté entre altre actes notarials:
Testament d'Elena Giménez Sánchez a favor de la seva neboda Carmen Suarez-
Murias Giménez (1959)
Escriptura de compravenda d'Elena Giménez Sánchez a favor de la neva neboda
Carmen Suarez-Murias Giménez (1959)
Expedient d'adopció de Carmen Suarez-Murias Giménez per part d'Elena Giménez
Sánchez (1959)

0000021195 1954 1984-

02 Documentació de l’administració del patrimoni

Tabla para la corrección de la densidad de la leche

3 taules per controlar la densitat de la llet.
Tenen diferents formats: 41 x 32 cm i 35 x 20 cm.

0000020842 -

Índex inventari de la biblioteca0000021204 -

[Documentació relativa a l'administració del Mas Moner]

Conté:
Causa de Jaume Boada, Pere Roura, Pere Domenech, Josep Tarré, Mariano Raurich,
Tomas Codolar, Josep Vicens i Joan Vidal i Reixach contra Francesc Xavier Fonolleras,
hereu de Tomas Fonolleras, alcalde que fou de Llagostera,
Carpeta titulada "Asuntos de Llagostera". Inclou sentència del Tribunal Superior de
Catalunya de 1871 sobre d'elimitació del terme municipal de Llagostera i qüestions
relacionades amb l'amillarement.
Carpeta titulada "Autos contra Masa y Falguers"
Carpeta titulada "Recursos contra el Ajuntamiento de Llagostera"
Carpeta titulada "Año económico 1873-1874. Gastos municipales de Llagostera"

0000020782 1870 1874-

[Llibreta de despeses i ingressos]

Entrades: sou Diputació de Barcelona, ingressos pels cilients com a advocat
Sortides, manutenció, criada, lloguer, parament de la llar

0000020817 1874 1878-

[Processos judicials entre membres de la família Roure
Masmitjà]

1900 Mayor cuantía -  Jaume Roura y Masmitjà contra Maria Ignacia Masmitjà i Morera
1901 Recurso de queja  -  Jaume Roura contra Maria Masmitjà
1902 Injurias a los tribunales  -  Relación admitida en un efecto contra el auto de
procedimiento de Pere Vila
1905 Judicio: pobreza de Jaume  -  Societat Roura i Cia contra Jaume Roura Masmitjà
1905 Pieza separada de prisión de la causa criminal por los delitos de estafa y falsedad
contra Jaume Roura i Masmitjà

0000017533 1900 1905-

[Administració del mas Moner]

Conté contractes d'arrendaments del mas, d'explotació del bosc i del suro, conflictes
amb propietaris veïns, modificació de camins ...)

0000020783 1901 1971-
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[Factures 1902-1922]

Despeses del mas (ferrers, carreters, maquinària farinera (1916) ,rajolaries, 1916 i
despeses domèstiques, maquinària per la fàbrica de farines

0000020087 1902 1922-

[Correspondència]

Conté basicament la correspondència de Josep Roure amb l'arquitecte Joan Bruguera i
amb la fàbrica de ciments Surroca en relació a la construcció de la  fàbrica de farines al
Pg. Romeu. També conté correspondència  amb les germanes Elena i Carmen
Gimenez sobre l'administració del mas Moner i sobre producció la farinera.

0000020812 1902 1916-

Plan d'installation de deux turbines "Hercules-Prgrés" brevetés -
Mousier Joseph Roure, avocat a Barcelone

Plànol de la instal·lació de les turbines de la fàbrica de farines de Can Moner.

0000020806 1903 -

[Plànols de la instàl·lació de les màquines de molta del grà]

Plànols i instruccions per a la màquinaria de molta de la fabrica de farines de can
Moner. Fabricada per Averio, Henrici & Cia. (Marsella)

0000020807 1903 -

[Comptes de despeses i ingressos del mas Moner]0000020823 1904 1905-

Diagrama para moler automáticamente 15.000 kg de trigo en
las 24h.

Esquema del circuit del blat al llarg dels tres pisos de la fàbrica de farines.

0000020836 1904 -

[Correspondència de Josep Roure Masmitjà]

Conté majoritariament correspondència relacionada amb fabricació de farines.
Correspondència amb Josep Sampere, administrador, en relació a l'explotació del i mas
Moner i sobre la quantitat de farina molta i preus.
També amb cases subministradores de màquinaria per les fàbriques de farines, amb
cases comercials subministradores de carbó i amb  clients de la farinera del mas
Moner.

0000021167 1904 1910-

[Anotacions i càlculs]

Conté anotacions sobre cotes, desnivells, distàncies i un croquis de la distància del
molí fariner a l'estació de Llagostera (1.780 m)
Conté també l'estat del compte al Banc d'Espanya de Girona (1907/1909)

0000021168 1904 1911-
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[Plànols del projecte de la Farinera de Josep Roure del passeig
Romeu]

Plànols de la Farinera de l'arquitecte Joan Bruguera Roget de diversos formats
- 1910:
7 plànols amb paper tela (planta baixa i pis de la casa habitació, planta baixa de la
fàbrica, secció longitodinal, projecció vertical portalínies, secció transversal...)
5 còpies dels plànols amb paper cianotip
- 1911:
16 plànols amb paper tela (planta envigats, planta pis i planta baixa, seccions de l'edifici
de la fàbrica i del magatzem posterior, alçats, secció longitudinal, magatzem general...)
12 còpies dels plànols amb paper cianotip (planta envigats, façanes, planta pis i planta
baixa, secció longitodinal, alçats...)

0000017532 1910 1911-

[Factures 1910-1911]0000020086 1910 1911-

[Croquis i dibuixos de diversos detalls de la construcció de la
fàbrica de farines al Passeig Romeu]

Alguns signats per Joan Bruguera Roget, arquitecte.

0000020838 1910 1911-

[Plànol]

Projecte de Alexander hermanos constructores mecánicos Barcelona per Josep Roura

0000020839 1910 1911-

[Croquis d'una estructura no identificada de la màquina de
farines de Josep Roura]

0000020840 1910 1911-

Fabrica de harinas de D. José Roura

Plànol de la façana de l'edifici de la farinera de Josep Roura al passeig Romeu,
cantonada carrer Barcelona

0000020805 1911 -

Copiador de cartes0000020813 1911 1912-

[Dibuixos dels cavalls de la teulada de la fàbrica de farines de
Josep Roure]

0000020835 1911 -

[Plànol de la caldera de la fàbrica de farines]

Projecte de Alexander hermanos constructores mecánicos Barcelona per Josep Roura

0000020837 1911 -

Correspondència d'Elena Jimenez

Conté majoritariament correspondència amb la Banca Arnús.

0000021169 1912 1915-

[Correspondència Banca Armis]

Banca Armis. Correspondència amb Elena Giménez

0000017536 1913 1918-

[Factures 1916-1922]

"Facturas de cuentas pagadas".

0000020814 1916 1922-
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[Comptes explotació del Mas Moner]

Ingresos pel suro (1916)

Despeses generals de la casa

0000020818 1916 1921-

Convenio entre Doña Teresa Wieden, Don José y Doña María
Roura y Doña Elena Gimenez Sanchez.

Conté una còpia de 1942.

0000020792 1917 -

[Correspòndència i factures de Victòriano i Elena Gimenez]

Documentació majoritariament relacionda amb el negoci de la granja de vaques de llet
del Mas Moner, Granja La Martona

0000020810 1917 1921-

Yoghourt La Martona se vende aquí

Cartell promocional

0000061641 1917 1921-

Carta de pago por Don José y Doña María Roura y Wieden a
favor de Doña Elena Gimenez y Sanchez.

Conté dues còpies; de l'any 1942 i 1932.

0000020791 1918 -

[Comptes de despeses i ingressos del mas Moner]

Llibreta 1. Ingressos i despeses. Lloguer granja,  despeses de compra de vaques,
plantar arbres.... Ingresos:  bàscula,  suro primer( 1918-1920)
Llibreta 2 .Ingressos i despeses. Despeses: compra de vaques i animals, jornals
treballadors, compra i venda animals. Ingressos: lloguer mas Moner,  venda de porcs
(1926-1929)

0000020822 1918 1930-

[Comptes de despeses i ingressos del mas Moner]0000020824 1918 -

[Comptes de despeses i ingressos del mas Moner]0000020826 1918 1936-

[Factures, 1918-1921]

Conté factures personals (roba, farmàcia, metge, comestibles, etc.) i factures
relacionadaes amb l'explotació de mas (advocats, veterinari, ferrer, carreter, baster,
etc.)

0000021200 1918 1921-

Plano de edificio para una fabrica de harinas de 13-15000kg.

Projecte adreçat a E.Jimenez, Llagostera

0000020834 1921 -

[Correspondència oficial i rebuts]

Conté contractes de lloguer, pòlisses d'assegurances i arrendaments del mas Moner,
contractes explotació del suro.

0000020816 1923 1935-
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[Comptes explotació Mas Moner]

ingresssos per ous, conills, pollastres, anecs...

0000020819 1932 1937-

Llibre diari de caixa

Entrades de l'explotació dels camps, del suro, de l'hort
Sortides despeses de la casa i dels seus habitants

0000017540 1956 1959-

Plano de las parcelas de labor del manso Moner. Propiedad de
Doña Elena Jimenez Sanchez.

Plànol fet pel pèrit i topògraf Fedirico Lubillo.
Escala 1:2000.
Conté detall d'una peça de terra boscosa.

0000020841 1957 -

03 Roura i Companyia

[Documentació de Roura i Companyia]

1829 -1904 Carpeta amb Escriptures i contractes
1887- 1905 Comendataris
1891 -1899 Escriptures, cartes i contractes
1893 Memòria del decimocuarto ejercicio social Roura y Cia
1894 Conveni entre José Roura i la Societat Roura y Cia.

0000017537 1829 1905-

[Esborranys i documentació de processos judicials i
documentació de la societat Roura i Cia]

Esborranys i documentació de processos judicials
Esborranys i notes pels processos
Documentació lligada a l’activitat de la societat

0000017535 1880 1909-

Roura y Cª Banqueros. Escrituras de la Sociedad. Balances
1882-1888

0000021174 1882 1888-

Comptes i minutes clients0000021196 1883 1896-

Actas

Llibre d'actes de la companyia Roura & Cia

0000021170 1885 1906-
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[Documentació de Roura i Companyia]

Entre d’altres:
1900 Roura i cia contra Don José Ricón y Funes
1903 Plet dels srs. Badal y Burés contra Sindicatura de Fallida;
1905 Recusació de Salvà.
1905-1906 Carpeta amb documentació vària. Conté les Escriptures de la societat (1882
-1888)
1905 Balanç
1905-1908 Correspondència
1905-1909 Documentació vària de la Cia
1906 Actes
1906 Liquidació de la societat
1909 Documentació companyia de seguros

0000017538 1886 1909-

[Processos judicials]

1887 José Gimenez contra la Raó Social  Clot i Llaurador i Dolors Clot
1889 Manisfestació en relació a la sentència de Badal Hermanos
1907 José Roura y Masmitjà contra Ramon Molinas, Carlos Riembau y José Sampera
1908 José Roura. Causa sobre la aplicación de auto de 7 de septiembre de 1906 de
aprobación de cuentas de los depositarios Miguel Bruguera y Joaquin Dalfau
1908 José Roura. Causa sobre apelación del auto por el que se mandó entregar unos
efectos al depositario que fue Joaquim Dalfau

0000021166 1887 1908-

Manufactura Papelera. Roura y Cia. Tarifas de Precios

3 tarifes de preus de l'empresa Manufactura Papelera

0000061955 1892 -

[Premsa]

Carpeta amb diaris i retalls de premsa:.recull de noticies, destaquen els articles crítics
amb les actuacions de Josep Roura al llarg de la seva carrera professional i sobretot
arrant de seu processament i entrada a la presó el 1904.

0000021171 1894 1906-

Fallo del tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda

Resolució d'Hisenda anul·lant la resolució de la Junta Administrativa de Barcelona
contra Josep Roura com a gerent de la societat Roura i Cia.

0000021173 1895 -

[Documentació relacionada amb la societat Roura Sociedad en
Comandita]

Roura Sociedad en Comandita dedicada a la fabricació, comercialització i venda
d'envasos i conserves alimentàries de tota classe.
Josep Roura és el soci i gerent de la societat que té tres camandataris
Conté:
-Alta de la contribució industrial a Barcelona, c. Isabel II, 3, el 5 d'abril de 1898
- Llicència per a la comercialització de productes de la societat  P. Willame & Cia
(Paris)
- Patents
- Correspondència
- 322 receptes de cuina (escrites en francés)

0000021201 1897 1898-
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Recurs d'apelació (1904) i rescurs de casació (1906) presentats
per Josep Roura Masmitjà

0000021172 1904 1906-

[Documentació relacionada amb el processament de Josep
Roure Masmitja]

Presó i embargament. Escrits en defensa de la seva inocència. Correspondència amb
els advocats i els familiars des de la presó. Apelacions

0000021202 1904 1906-

[Processos judicials relacionats amb la causa contra Josep
Roure Masmitjà]

1905 Pieza de pobreza de Pedro Jaume Vila en la causa criminal sobre falsedad en
documento público
1905 Juicio apelación del auto de procesamiento. José Roura y Masmitjà (pieza 1 - 2)
1905 Juicio recusación del sr Juez Emilio J. Pérez Martín
1905 Juicio. Aplicación de los actos de 15 de septiembre de 1905. En causa criminal
1905 Apelación del auto de 21 de noviembre de 1905. Nulidad de la pieza de embargo
y bienes
1906 Denuncia contra Riembau per inspecció d’hisenda
1906 Expediente sobre el juicio de faltas de el secuestro de “Rojo y verde”.
Reclamación de Ramon Molinas como editor y administrador del períodico Rojo y
verde.
1906 Rollo de la causa por malversación de caudales públicos contra Miguel Bruguera
y otros.
1907 José Roura y Masmitjà contra Lorenzo Sampera y Sampera
1907 José Roura y Masmitjà contra Ramón Molinas sobre apelación ordinario

0000017534 1905 1908-

[Factures 1905-1909]0000020085 1905 1909-

Algunos meritos de la pieza de embargo de bienes de la causa
contra Jose Roura

0000020808 1905 -

04 Documentació d'interès personal o familiar

[Retrat]

Retrat d'una noia de la família Suarez-Múria Jimenez

0000060538 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi d'una parella.

0000061430 ? -

[Retrat d'una parella]

Retrat d'un home i una dona,  possiblement un matrimoni. Conserven els dos marcs

0000020903 -
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[Títol acadèmics de Josep Roura Masmitjà]

- Títol de Batxiller en Arts, 1968
- Títol d'agrimensor i pèrit tassador de terres, 1873
- Títol de llicènciat en dret, 1873

0000017541 1868 1873-

[Correspondència de la família Giménez Suárez]

Conté correspondència familiar entre els membres de de família Giménez.
- Correspondència entre José Giménez i Carmen Suárez
- Correspondència entre Josep Giménez Suàrez amb els seu pere i germans des
d'Argentina i Xile
- Correspondència de Victòriano Giménez Suarez des d'Argentina a les seves
germanes (1903-1915) des del Marroc (1921-1922) i des de diferents ciutats del sud
Espanya (1922-1924).
- Correspondència de Carmen Giménez Suarez des de Barcelona amb les seves
germanes. (1923-1924) .

0000020088 1872 1924-

Correspondència

Correspondència i documents de negoci de Jose Gimenez (1872-1894)
Correspondència entre Josep Roura,  la seva muller Teresa  Wieden i els seus fills
(1903-1911)
Correspondència  entre els germans Gimenez i entre Josep Roura  (1899-1918)

0000021199 1872 1918-

[Documentació de José Jimenez Torné]0000020825 1873 1889-

[Nomament i suspenció de Josep Roura Masmitjà com a
funcionari de la Diputació de Barcelona]

0000021203 1873 1878-

[Correspondència particular de Josep Roure Masmitja]0000020811 1894 1911-

[Retrat de grup]

Retrat de grup. Probablement es tracti de la família Giménez propietaris de can Moner
de Ridaura, davant l'entrada de la casa.

0000054316 1900 1910-

[Documentació relacionada amb els fills i la muller de Josep
Roure Masmitjà]

0000020815 1901 -

[Moviments del compte bancari a Crèdit Lyonnais]

Conté moviments bancaris de Josep Roure Masmitjà, majoritàriament referits a
pagaments fets a Teresa Wieden.

0000020821 1908 1912-

[Retrat de grup]

Retrat de grup. Probablement es tracti de la família Giménez a can Moner de Ridaura.

0000054317 1910 1915-

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi de Lluïsa Suárez-Múria Jimenez

0000054312 1913 -
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[Retrat d'Estudi]

Retrat d'estudi d'Elena Suárez-Múria Jimenez

0000054333 1913 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi de Carmen Suárez-Múria Jimenez

0000054334 1913 -

Gastos de la enfermedad de Carmen

Fa referència a Carmen Giménez Sánchez

0000020820 1914 -

Correspondència entre els germans Giménez Suárez

Conté correspondència entre Elena, Maria, Carmen, Lluïsa, Victòriano i Conchita,
esposa de Victoriano. Bàsicament de temàtica familiar tot i que hi ha referències a la
feina de cada un dels germans i al mas Moner.

0000021197 1915 1959-

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi d'una de les germanes Suárez-Múria Jimenez

0000054318 1917 1920-

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi de Carmen Suárez-Múria Jimenez amb un vestit de carnaval

0000054320 1917 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi del nen Hector López-Albó i Suarez-Murias

0000060541 1924 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'estudi del nen Roberto López-Albó i Suarez-Murias

0000060542 1924 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'una dona.

0000061429 1926 -

[Retrat d'estudi]

Retrat d'un home.

0000061428 1927 -

Correspondència de Lluïsa Giménez Suárez

Correspondència entre Lluïsa, la seva filla Carmen, la seva cunyada Conchita, els
nebots i amistats.

0000021198 1964 1980-
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