
 

 

FONS ANISATS DURAN 

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-305 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper, cartró, 202 UI, 24,2 ml 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Successors de N. Duran / Anisats Duran 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: Els precedents de l'activitat d'aquesta empresa es 

troben en la destil·lació rudimentària de vi que feia el botiguer Narcís Duran i Carbó al carrer 

Raval, cantonada amb el carrer del Pont. A finals dels anys vint, Duran va fundar Anisats 

Duran. Dels anys trenta als cinquanta l'empresa va viure l'etapa més brillant de la seva història, 

una fase d'expansió, ampliació i modernització que la convertiria progressivament en 

capdavantera a escala local i provincial. A finals dels quaranta es comencen a etiquetar i 

embotellar els productes que fins llavors comercialitzaven a granel. Dels licors més antics, la 

seva ratafia va tenir molta acceptació a la Garrotxa i el seu licor estomacal més famós va ser els 

Aromes de la Selva. L'elaboració de la major part dels productes es feia d'una manera molt 

artesanal; la ratafia, per exemple, es feia amb nous que s'escampaven pel pati de l'empresa i 

s'aixafaven amb un mall de fusta.  

Aquesta empresa familiar tenia una desena de treballadors. Narcís Duran va morir d'un tret de 

fusell a Orriols el 6 de maig de 1937, i el seu germà Josep Maria va continuar amb la tasca fins a 

la seva mort el 1951. Després se'n va ocupar la seva esposa Dolors Olivé i Vidal, que, ajudada 

pel seu germà Josep, va tirar endavant l'empresa. 

El 1978 Anisats Duran, avançada la crisi en aquest sector industrial i ja en vigor la llei estatal 

que promulgava l'eliminació de productes a granel, va ser absorbida per Destil·leries Gerunda 

amb tot el personal laboral i, més tard, pels volts dels anys vuitanta, es va tancar definitivament. 

 

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: El fons va ingressar el 1991 en un trasllat d’urgència des de les 

antigues dependències de l’empresa a l’Ajuntament. Se’n va fer un primer tractament, amb 

substitució de carpetes i instal·lació en UI, a més d’un esborrany d’inventari que va servir de 

base per a l’actual. 

 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: L'agost de l'any 1991, anys després del tancament de l'empresa, 

l'àrea responsable de gestió documental de l'Ajuntament de Cassà de la Selva va emprendre 

accions per recuperar l'arxiu d'Anisats Duran arran de la notícia de la reforma, per part de la 

família Almeda, dels locals de l'empresa i l'annexió d'un magatzem adjacent. Davant la sospita 

que tot el material documental acabaria destruït o llençat als contenidors, es va procedir a 

l'encapsament in situ dels documents per facilitar-ne el transport a les dependències municipals.  



El criteri inicial va ser que tota la documentació formava part d'un sol conjunt de documents, 

sense tenir en compte que una part estava dipositada en un sector de despatxos que ja pertanyia 

a la família Almeda, que es va mostrar disconforme amb el trasllat. Es va retornar aquesta part, 

que era una part mínima del fons. La part de l’Ajuntament es va conservar a la torre Salvana i 

posteriorment, en un pis propietat de l’Ajuntament a la plaça de la Coma. El 1996 alguns dels 

materials conservats es van utilitzar per a una exposició sobre l'empresa.. 

 

[ABAST I CONTINGUT]: La documentació abasta gairebé tota la història de l’empresa, des 

dels anys quaranta fins a finals dels setanta, si bé es pot copsar un predomini de material de 

l’etapa més moderna. De l’etapa fundacional tan sols se’n conserva un dietari de 1933. Cal 

destacar la conservació dels llibres majors i diaris, el primer dels quals es remunta al 1938, a 

banda d’una voluminosa correspondència que permet resseguir amb detall tota l’activitat 

comercial d’una firma i un sector que van viure el seu esplendor als anys cinquanta i seixanta, 

amb una important xarxa comercial arreu de les comarques gironines, el principal consumidor 

dels seus productes. Així mateix, ens queda testimoni de tots i cada un dels seus licors i begudes 

elaborats a través de fitxes tècniques d’elaboració i distribució i de col·leccions d’etiquetes 

d’ampolles. 

 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: 

El fons Anisats Duran s'ha classificat i ordenat segons el següent quadre de classificació: 

 01. DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 

 01.01. Actes de constitució i modificació 

 01.02. Càrrecs 

 01.03. Assegurances 

 01.04. Correspondència general 

 01.04.01. Correspondència general enviada 

 01.04.02. Correspondència general rebuda 

 02. GESTIÓ DELS RECURSOS ECONТMICS 

 02.01. Comptabilitat general 

 02.01.01. Llibres Major 

 02.01.02. Llibres Diari 

 02.01.03. Balanços 

 02.02. Comptabilitat auxiliar 

 02.02.01. Llibres de Caixa 

 02.02.02. Facturació 

 02.02.03. Bancs 

 02.02.04. Impostos i taxes 

 02.02.05. Notes de comptabilitat 

 03.PROVEÏMENT I PRODUCCIÓ 

 03.01. Proveïment 

 03.01.01. Correspondència 

 03.02. Producció 



 03.02.01. Estadístiques 

 03.02.02. Proves i controls 

 03.02.03. Mostres 

 04. GESTIÓ COMERCIAL 

 04.01. Clients 

 04.01.01. Correspondència 

 04.01.02. Visites 

 04.01.03. Relacions i direccions de clients 

 04.02. Sucursals, agents i representants 

 04.02.01. Correspondència 

 04.02.02. Títols de representació 

 04.02.03. Rebuts 

 04.03. Exportacions 

 05. GESTIÓ DEL PERSONAL I DELS RECURSOS HUMANS 

 05.01. Dotació de personal 

 05.02. Condicions de treball 

 05.02.01. Salaris 

 06. GESTIÓ DEL PATRIMONI 

 06.01. Maquinària i utillatge 

 07. PRODUCCIONS IMPRESES 

 08. BIBLIOTECA 

 09. MAPES I PLАNOLS 

 10. DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS PERSONAL I PATRIMONIAL 

 11. FOTOGRAFIES 

 12. OBJECTES 

  13. UNITATS D'INSTAL·LACIÓ ANTIGUES 

 

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de 

conservació permanent. 

 

[INCREMENTS]: No se’n preveuen, 

 

[CONDICIONS D'ACCÉS]: Accés lliure. 

 

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Les condicions de reproducció es regiran pel reglament 

de l’AMCS. 

 

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: Les llengües predominants són el 

castellà i el català. 

 



[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: La documentació d’aquest 

fons ha estat exposada durant anys a unes males condicions ambientals, que han incidit 

negativament, sobretot en el despreniment de coles en llibres enquadernats, esvaïment de la tinta, 

deformació de cobertes i restes de l’acció fúngica sobre els materials.  

 

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Anisats Duran. 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l'AMCS. 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]: 

 

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]: 
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[NOTES]: 

 

[AUTORIA I DATA(ES)]: Jordi Curbet Hereu, juliol del 2019.  

 

[FONTS]: Textos de l’exposició d’Anisats Duran (1996) i inventari del fons Anisats Duran. 
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Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i 

Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007. 

 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura   Amb el suport de: 


