706 FONS VILAHUR-CASELLAS

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons
[VOLUM I SUPORT]: Paper, 0,1 ml.
[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Família Vilahur-Casellas
[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: Els Vilahur eren una nissaga d'hisendats originaris de
Sant Climent de Peralta (Baix Empordà), amb membres cèlebres com el periodista i polític
tradicionalista Josep Maria Vilahur i Casellas (Peratallada, 1873-la Bisbal, 1951), que amb el
seu germà van gestionar diferents propietats familiars a Cassà. Precisament el seu germà Narcís,
alcalde de la vila de 1924 a 1930 i empresari del suro, va actuar com a apoderat de Josep Maria
en la gestió immobiliària a banda de participar en altres activitats empresarials, socials i
religioses del poble.
[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: El fons va ser donat per Maria Dolors Godoy el 2014.
[DADES SOBRE L’INGRÉS]: Data de donació: 2014 (exp. 2014/216).
[ABAST I CONTINGUT]: Bona part de la documentació que integra el fons va ser produïda
per Narcís Vilahur Casellas, hisendat i empresari surer, en qualitat de gestor de diferents
propietats familiars a la vila i també a Vall-llobrega. Alguns documents fan referència a la
cooperativa La Protectora i a un dels cinemes de la vila, el Victoria. La documentació més
recent és relativa a l'activitat urbanística dels seus fills, els Vilahur-Nadal
[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.
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