
 

 

FONS SOMETENT 

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-502 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper, 0,1 ml 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Sometent de Cassà de la Selva 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: El sometent fou en els inicis una organització 

paramilitar d'autoprotecció civil típicament catalana, separada de l'exèrcit, per a la pròpia 

defensa i la defensa de la terra en temps de conflicte bèl·lic. Al segle XX, el sometent actuà al 

costat de les autoritats en diverses ocasions. Durant la dictadura de Primo de Rivera, aquest 

intentà, fracassadament, d'estendre la figura del sometent a la resta de l'Estat. El 1931 és dissolt 

de nou per la Segona República Espanyola, però es restablí el 1936 en esclatar la guerra. 

Acabada la guerra, es dissol novament el sometent. La dissolució del sometent no fou per gaire 

temps, car l'any 1945 el general Franco el reorganitza, sota el nom de Somatén Armado amb la 

principal finalitat de combatre els maquis. El seu caràcter conservador, tot i així, no féu que el 

dictador el reimplantés del tot: bàsicament es repartí per 297 pobles de menys de 10,000 

habitants, aplegant un total de 4.344 individus que, l'any 1978, van ser acomiadats. Finalment, 

és dissolt definitivament pel Senat espanyol el 1978. 

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: Es tracta d’una documentació que va ser conservada per un 

particular del poble, Joan Codolà i Surís. 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: Joan Codolà i Surís va fer donació de la documentació el 1992 

(exp. 12804/1992). 

[ABAST I CONTINGUT]: El fons està format per documentació de gestió diària del sometent 

(comptabilitat, personal i armament), especialment del període de la Segona República, quan 

aquesta institució es va reorganitzar, si bé abasta fins al 1951. 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: S'ha mantingut l'estructura original del fons. 

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: Pel seu caràcter històric, la 

documentació és de conservació permanent. 

[INCREMENTS]: No es preveuen nous ingressos de documents. 

[CONDICIONS D'ACCÉS]: L'accés a la documentació del fons és públic. 

[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]: En general, els documents 

es troben en bon estat. 

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Sometent de Cassà de la Selva. 

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

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]: 

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]: 

[BIBLIOGRAFIA]: 

MORALES, Francesc Xavier: El Sometent, Plecs núm. 24, Ajuntament de Cassà de la Selva 

2010. 

[NOTES]: 

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

[FONTS]: Inventari del fons Sometent de Cassà de la Selva. 

[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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