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053 Fons Casadevall, SA 

 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA 11 053 
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Casadevall, SA 
  

1.4 Data(es) 
1941-1988 

 
1.5 Volum i suport 

4,10 ml. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom del productor 

El fons ha estat generat per l’empresa Casadevall, SA 
 
2.2 Història del productor   

El 3 de juliol de 1941 es va constituir la empresa Casadevall, SA amb els 
germans Miquel (Llagostera 1887-1965), Raimon (Llagostera 1889-1964) i 
Josep Casadevall Font (Llagostera 1892-1989) i el soci Josep Deves Mas. 
 
L’empresa, amb seu al carrer Sant Pere, 22, tenia per finalitat la construcció i 
reparació de maquinària de tota classe i la fabricació de serres per a metalls i 
altres accessoris per a maquinària en general. És la represa després de la 
Guerra Civil de l’activitat del taller mecànic de can Pau Jacob.  
 
Els germans Casadevall Font, fills de Pau Casadevall Darder (Llagostera 
ca.1855-1925) i Carme Font Coromines (Llagostera 1864-1953), es van criar al 
si d’una família de serrallers que dominava l’art del ferro forjat. Els anys 20 el 
taller va destacar per la fabricació de maquinària  i  durant els anys previs a la 
Guerra Civil va aconseguir un gran èxit amb el motor Jacob, un motor de marxa 
lenta, molt apreciat per ser molt robust  i tenir un baix consum. El motor va ser 
reconegut amb distincions a Barcelona i a Lleida, on va guanyar, 
respectivament, la Medalla d’Or a l’Exposició de Regs de l’any 1927 i la 
Medalla de Plata l’any 1928.  
 
El motor ideat per Miquel Casadevall, va ser un dels molts dissenys que va 
patentar: una màquina de fer llana de suro, una cama ortopèdica, un projecte 
d’habitatges amb pàrquing amb ascensor i fins un aparell per reflotar vaixells 
enfonsats són només alguns dels projectes patentats al llarg de la seva vida. 
 
Miquel Casadevall es va formar a l’Escola Industrial de Barcelona gràcies als 
diners obtinguts com a premi al concurs d’aprenents de Barcelona de l’any 
1903. Va ser un inventor,  emprenedor i  innovador i  va crear una de les 
empreses de referència de Llagostera, un taller on es van formar més d’una 
generació de mecànics, electricistes i ferrers de Llagostera. 
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El 1946 el taller,que estava emplaçat just on hi havia hagut la sala de festes 
Bassets, es va reformar i ampliar per donar pas a les instalꞏlacions definitives 
de la societat.  
 
Casadavall SA, va mantenir sempre el caràcter familiar. Miquel Casadevall en 
va ser el gerent i el president del Consell d’Administració fins el 1956,  rellevat 
per  Jaume Lladó Alsina entre el 1956 i el 1963,  ho torna a ser fins a la mort el 
1965. A partir de 1955 i  paulatinament s’incorporen a l’empresa els membres 
de la segona generació de la família; Jordi Casadevall Colomer, Josefina 
Casadevall i el seu marit Jordi Casadesús Gros qui a la mort de Miquel 
Casadevall agafarà les regnes de l’empresa. 
 
El 30 de juny de 1988 el Consell d’Administració acorda la liquidació de la 
societat deixant les serres metàlꞏliques marca JACOB i ROVIC com unes 
marques de referència en el mercat. 
 

2.3 Història arxivística 
La documentació era a la casa familiar al carrer Santiago Rusiñol, núm. 16-18 
de Llagostera fins el moment d’ingrés a l’Arxiu.  

 
2.4 Dades sobre l’ingrés 

L’any 2020 els germans Maria Carmen, Maria Isabel i Ignasi Casadesús van fer 
donació a l’arxiu el fons de l’empresa. Acord de Junta de Govern de 9 de 
desembre de 2020. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i contingut 

La documentació abasta l’activitat de l’empresa durant la seva vida activa i 
informa de l’activitat de l’empresa: la documentació de constitució de la societat 
(1941-1988), la dels òrgans de govern (1941-1986), la de gestió de recursos 
humans (1941-1986) i la comptabilitat (1941-1985). 
  
El vuit més significatiu correspon a la correspondència comercial, que compren 
del 1892 al 1984 i la documentació tècnica de la qual no ha ingressat cap 
document.  
 

3.2 Sistema d’organització 
El sistema d’organització deriva de la pròpia estructura del fons, que va 
ingressar meticulosament organitzat, etiquetat i retolat.  
S’ha substituït els contenidors originals de carpetes de gomes i d’anelles.  
 

3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No s’han efectuat eliminacions. 
 

3.4 Increments  
S’ignora si es poden produir 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. 
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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 
Colꞏlecció Josep Casadevall Font (CAT AMLLA 014 028). Josep Casadevall 
Font va ser regidor de l’Ajuntament de Llagostera entre 1947 i 1955. Des del 
càrrec de president de la comissió de festejos va participar en l’organització 
dels esdeveniments culturals i festius d’aquells anys. La col•lecció està formada 
per programes d’actes  
 
La publicació periòdica Lacustària (1961-1967) (CAT AMLLA 14 048 
Hemeroteca, reg.5), editada per l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica 
Llagosterenca conté articles de Miquel Cadadevall sobre la història de 
Llagostera.  
 

5.4 Bibliografia 
L'ABANS.: EL GIRONÉS. LLAGOSTERA. RECULL GRÀFIC 1888-1965: 2006 
Efados 
El Jacob, un motor fet a Llagostera a 
http://www.cancaciques.cat/exposicions/el-jacob-un-motor-fet-a-llagostera/   
(visita 15-08-2022) 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Notes  

S’ha conservat una mostra dels contenidors originals.  
 
7 ÀREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i data(es) 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet l’any 2022 
 

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. 


