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Fons del Mas Gorina

Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)
Volum i suport

CAT AMMAT 08
Fons
Mas Gorina
Dates de creació i d’agregació: 1577 - 1904
0,2 ml

Àrea de context
Nom del(s)
productor(s)
Història del(s)
productor(s)
Història
arxivística

Família Gorina

Dades sobre
l’ingrés

El dissabte 21 de novembre de 1992 s’iniciaren, a través de Josep Mª Benaúl i Berenguer
(director de l’Arxiu de Sabadell), els primers contactes amb el col·leccionista de Sabadell
Esteve Renom i Pulit. Aquest havia adquirit documentació patrimonial del Mas Gorina de
Matadepera, abarcant el període entre 1577 i 1904.

...
La documentació no fou tractada fins que es fer la cessió en préstec. S’identificà i es fer un
catàleg, a més de transcriure un document amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del
Vallès Occidental.

La documentació es va cedir en préstec amb motiu de permetre fer fotocòpies, que
posteriorment es posarien a l’abast dels investigadors. La primera cessió fou el 21/11/1993,
seguint el 28/11/1992, 23/01/1993 i 17/04/1993.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

Està constituït fonamentalment per documentació notarial (escriptures) i comptabilitat
privada.
Alguns dels documents de més valor són les cròniques, dietari i comptabilitat recollides
entre 1841 i 1904 per Francisco Gorina i Riera, propietari del mas, alcalde de Matadepera i
Jutge de Pau. El dietari ha estat transcrit recentment en una publicació de Joan
Comasòlives i Font, on queda patent la seva riquesa informativa.
També es trobaren alguns documents generats o rebuts per l’Ajuntament de Matadepera al
segle XIX.

Sistema
La documentació es troba separada mitjançant carpetes que va cedir l’Arxiu Comarcal del
d’organització Vallés Occidental.
Informació
Tota la documentació és anterior a l’1 de gener de 1940, per tant de conservació permanent.
sobre
avaluació, tria
i eliminació
Increments
No es contemplen.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
d’accés
Condicions de
reproducció
Llengües i
escriptures
dels
documents
Instruments
de descripció

La documentació és de lliure accés.

Predomina el català.

Existeix un catàleg del 20 d’abril de 1993. Consisteix en una numeració dels documents,
que correspon a les carpetes, la data i una descripció, afegint el nom del notari en el cas de
les escriptures.

Àrea de documentació relacionada
Existència i
Els originals els té el col·leccionista Esteve Renom i Pulit.
localització
dels originals
Existència i
Tot el fons es troba fotocopiat per a la consulta.
localització de
reproduccions
Documentació
relacionada
Bibliografia

Dietari de Francesc Gorina i Riera, pagès de Matadepera, 1841 – 1904. Joan Comasòlives i
Font. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Jaume Munuera Bermejo, 17 de desembre de 2009.

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.

Informe de Joan Comasòlives i Font del 6 de juliol de 1993.

