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026 Fons Can Moner de Sant Llorenç    

 
1 ÀREA ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA 12 026 
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Can Moner 
  

1.4 Data(es) 
1848-1984 

 
1.5 Volum i suport 

7 ml. 
 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor 

El fons ha estat generat pel patrimoni Moner de Ridaura per una banda, i per 
altra, per Josep Roure Masmitjà, en la seva activitat professional com a advocat 
a Barcelona.  

 
2.2 Història del productor   
 

Hi ha constància documental del mas Moner situat a la llera del riu Ridaura des 
del 1360 propietat d’Arnau Moner, amb domini directe del Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols com la resta de les terres i masos a la llera del Ridaura. 
 
El cadastre de 1716 el mas Moner i un molí conten a nom de Feliu Roure, però 
la pervivència del nom Moner lligat als propietaris es manté fins a finals del s. 
XIX: el 1848 Gerard Roure Moner en el testament es declara fill de Salvi Roure 
i Moner i Maria Roure i Llorens. Casat en primeres núpcies amb Caterina 
Boada, als seus fills els nomena Pere i Josep Roure Moner i Boada i als fills de 
la tercera esposa, Paula Font, Pere, Miquel i Maria Roure Moner i Font.  
 
A mitjans segle XIX la propietat consta de tres molins, el de Baix, el del Mig i el 
de Més Amunt,  tots moguts per l’aigua del Ridaura com a força motriu. El 1905 
al costat del molí de Baix es construeix una fàbrica de farines amb una turbina 
a vapor, de la qual encara es conserva  la xemeneia d’obra de vista. El 1910 
Josep Roure Masmitjà projecta traslladar la fàbrica de farines a un edifici de 
nova construcció situada al passeig Romeu cantonada carrer Barcelona de 
Llagostera. La seva mort el 1911 paralitza el projecte i la farinera resta a 
Ridaura fins que el 1918 es tanca.   
   
Pere Roure i Boada ens consta com un propietari hisendat resident a 
Barcelona, casat amb Maria Gràcia Masmitjà Morera, natural de Sant Feliu de 
Guíxols. Mort el 1890 a Sant Feliu de Guíxols on tenia una casa a la plaça 
Constitució. El matrimoni deixa 8 fills, l’hereu Josep, advocat i Jaume, Miquel 
(Nascut a Sant Feliu. Graduat en Medicina el 1877, tingué el consultori a la 
plaça, davant l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols), Diego (accionista i 
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director de la Compañía de Electricidad de San Feliu de Guíxols S.A. (1907), 
Angelina, Soledad i Maria.   
 
L’hereu, Josep Roure i Masmitjà, serà el 1881 soci fundador de la societat 
mercantil Roure & Cia. amb seu a Barcelona, dedicada a les operacions de 
comerç en general i especialment a la banca (assessorament judicial i 
extrajudicial sobre productes financers principalment adreçat a les empreses). 

 
Josep Roure deixa els béns a Elena Giménez Sanchez i a les seves filles, 
Elena i Carmen Giménez Sanchez.  
 

2.3 Història arxivística 
La documentació era a la casa nova de can Moner (construcció moderna de 
principis del s. XX) com a producte de l’administració del patrimoni. L’enderroc 
de l’antic mas cap el 1970 potser provoca la pèrdua de la resta de 
documentació.  

 
Cal suposar que la part del fons documental que correspon Roure & Cia va 
arribar a la casa provinent del despatx de Barcelona.    

 
2.4 Dades sobre l’ingrés 

L’any 1999 Carme Suarez-Murias Gimenez, propietària de Can Moner, abans 
de vendre la propietat, fa donació a l’Ajuntament de Llagostera de la biblioteca 
formada per més de 400 volums juntament amb un conjunt de 25 fotografies 
familiars.   

 
L’any 2014 ingressa de la resta del fons documental per donació de Josep 
Cantó, a qui Carme Suarez-Murias Gimenez havia donat de la documentació 
textual el 1999.  
 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i contingut 

Clarament diferenciades dues parts del fons. Per una banda s’ha conservat una 
petita part de la documentació relativa al patrimoni Moner: escriptures de 
testaments, àpoques, inventaris (1848-1959), documentació sobre 
l’administració del mas: contractes d’arrendaments, modificació de camins 
(1905-1959). S’ha conservat molt poca de documentació relacionada amb 
producció dels molins. Només esmentar el projecte de nova farinera que Josep 
Roure vol construir al passeig Romeu de Llagostera l’any 1910.   

 
Per l’altra banda, documentació produïda per l’activitat professional de l’advocat  
Josep Roure Masmitjà i de la companyia Roure i Cia (1829-1909).  
   
Pel que fa a la biblioteca, segons explicacions no massa precises de  la pròpia 
Carme Suarez-Murias Jimenez, es va formar a partir de dues procedències. 
Una part procediria d’un avantpassat canonge de la Seu de Girona i l’altra 
procedència seria de l’advocat Josep Roure Masmitjà.  
 
Una part significativa de la biblioteca es deriva cap a l‘Arxiu Municipal de 
Girona. La resta queda a l’Arxiu de Llagostera. Veure annex 1. 
 

3.2 Sistema d’organització 
El fons és fragmentat. S’ha conservat l‘organització original en carpetes i lligalls  
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3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  

No s’han efectuat eliminacions. 
 

3.4 Increments  
Es desconeix si es poden produir nous ingressos. S’ignora si resta 
documentació en poder dels hereus de Josep Cantó. 

 
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 
Les llengües majoritàries és el castellà tot i que algun document és en català. 
 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació es troba en bon estat de conservació. 
 

4.5 Instruments de descripció  
Existeix un catàleg informatitzat que permet accedir a la documentació. 
 
 

5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Existència i localització dels originals 

Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Llagostera. 
 

5.2 Existència i localització de les reproduccions 
Es desconeix si existeixen reproduccions 
 

5.3 Documentació relacionada 
Documentació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols conservada a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó i a l’Arxiu Històric de Girona. Documentació relacionada amb 
l’Alou de Sant Feliu a l’Arxiu de la Catedral de Girona 
 

5.4 Bibliografia 
ALBÀ, M. i MALLORQUÍ, E. coord. Homes I terres. L’ordenació del paisatge 
agrari de Llagostera, segls XIII-XX, Ajuntament de Llagostera, 2014. (Col. Les 
conferències de l’Arxiu, 2). 
JULIÀ I FIGUERAS, Notes sobre Sant Feliu de Guíxols (1850-1900) dins 
Estudis del baix Empordà, Núm. 11 (1992)  
Biografies ganxones http://www.socsantfeliudeguixols.com/biografies-ganxones 
(consulta 06/05/2019) 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Notes  

Entre la documentació de l’administració del mas Moner hi ha una  còpia de la 
sentència del Tribunal Superior de Catalunya de 1871 sobre delimitació del 
terme municipal de Llagostera i Solius (1848-1911). 

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

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet l’any 2019. 
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7.2 Fonts 

La pròpia unitat de descripció i, per informar els elements Història del productor 
i Abast i contingut,  també s’han utilitzat les obres citades a l’element 
Bibliografia. 
 

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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