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

CAT AMMAT 10
Fons
Fons Pratginestós
Dates de creació i d’agregació: 1803 – 1943
0,1 ml

Àrea de context
Nom del(s)
Família Pratginestós
productor(s)
Història del(s) La família Pratginestós dugué a terme diversos establiments emfitèutics per a construir
productor(s)
cases a la part oest del c. Sant Joan i al nord del c. Sant Isidre. Fou, doncs, una de les
primeres famílies que habitaren el nucli urbà de Matadepera.
Història
arxivística

La documentació es va fotocopiar i es va retornar. El seu tractament arxivístic es limità a
l’arxivatge dels documents.

Dades sobre
l’ingrés

El novembre de 1992 s’entrà en contacte amb els descendents de la família Pratginestós,
gràcies a la intervenció del Secretari Joaquim Antoni Vidal i Puig i l’arquitecte Javier
Racionero. Es localitzà a Josep Pratginestós (Turbiàs d’Urgell) i Jordi Cherubini
Pratginestós (Barcelona). Aquest últim es va presentar el 26 de novembre de 1992 amb
documentació que cedí en préstec per a fer fotocòpies.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut
Sistema
d’organització
Informació
sobre
avaluació, tria
i eliminació

Escriptures notarials entre 1803 i 1943 i un plànol de les propietats de la família l’any 1913.

Increments

No es preveuen.

No hi ha cap sistema d’organització.
La documentació, pel seu valor informatiu i històric, és de conservació permanent. A més,
bona part és anterior a 1940, i la legislació vigent en matèria de patrimoni especifica la
obligatorietat de la seva conservació permanent, tot i que aquesta obligació s’ha d’aplicar
als originals.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
d’accés
Llengües i
escriptures
dels
documents

La documentació és de lliure accés.
Predomina el català.
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Instruments
de descripció

No existeixen, més enllà d’aquesta fitxa NODAC.

Àrea de documentació relacionada
Existència i
En mans dels seus titulars.
localització
dels originals
Existència i
Tot el fons es troba fotocopiat per a la consulta.
localització de
reproduccion
s

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, 22 de març de 1993.

