701 FONS CARRERAS

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons
[VOLUM I SUPORT]: Paper, 0,1 ml.
[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Família Carreras-Dauset-Maymí
[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: Gabriel Carreras i Torras, treballador del veïnat de
Mont-roig, va casar-se l’agost de 1837 amb la pubilla de can Borra, Rosa Simon i Gibert, filla
de Salvi Simon, propietari del mas. Rosa va morir en el part del seu primer fill, Salvi, i tot i que
Gabriel, vidu, va contraure segones núpcies amb Maria Dauset i Mies, de Llebrers, el seu
exgendre, atenent "que la unió tant gran ab què han viscut dits sogre i gendre tant en vida de la
dita Rosa com de seguida sa mort, i que de separar-se los seria molt dolorós, i animats tots de
uns mateixos sentiments, se han decidit i se troban enterament resols en proseguir i fer una
comuna habitació com han practicat aquí" va decidir mantenir els drets sobre el mas a favor de
Gabriel i la seva nova esposa. D’aquesta manera, Gabriel Carreras, el 1868 ja es declarava
propietari de can Borra, una heretat que va llegar al seu hereu Josep Carreras i Dauset, suposant
que ni Salvi ni un altre fill primogènit del segon matrimoni, Jaume, el van sobreviure. L’hereu,
Josep Carreras, vidu en primeres núpcies de Maria Maymí i casat en segones amb Teresa
Prunell, testa el 1917 a favor del seu hereu Pere.
[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: La documentació, que es trobava a l’habitatge familiar. va ser
donada per una descendent de la família, Pilar Carreras i Amat el 2007.
[DADES SOBRE L’INGRÉS]: Data de donació: 2007 (exp. 2007/12).
[ABAST I CONTINGUT]: El fons ressegueix, bàsicament, el recorregut del mas anomenat can
Borra, al veïnat de Mont-roig, des del primer terç del segle XIX fins a inici del XX a través
d’actes i documentació notarial, des que n’exercia la propietat Salvi Simon fins que va passar a
mans de la tercera generació dels Carreras.
[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: El fons s’ha instal·lat en capses de conservació permanent.
S’ha seguit el quadre de classificació simplificat de fons patrimonials.
[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]: Català i castellà.

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]:
[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari, PRITRA textual, NODAC.
[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l’arxiu.
[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]: Es desconeixen.
[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]:
[BIBLIOGRAFIA]:
[NOTES]:
[AUTORIA I DATA(ES)]: Jordi Curbet Hereu, agost del 2019.
[FONTS]:
[REGLES O CONVENCIONS]: NODAC
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