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DESCRIPCIÓ DEL FONS
IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMSFG 8 FBS
Títol
Fons Bombi i Soler S.A.
Data / es
1936 / 1976
Volum i suport
0,1 m.l. (10 unitats documentals textuals)

CONTEXT

Nom del productor
Bombi i Soler S.A.

Història del productor

Empresa surotapera dedicada a la compra venda de suro i a la fabricació i exportació de taps i discs.
Fundada el 1910 per Joaquim Bombi Gras i Josep Soler Sentí com a societat mercantil regular
col·lectiva (transformada l’any 1936 en societat anònima) era la continuadora de la firma “Badosa i
Soler”. La fàbrica estava situada al carrer Provença de Sant Feliu de Guíxols. L’any 1937 la part
edificada de la fàbrica, tota de planta baixa, ocupava 1.137 metres quadrats i els patis 2.103 metres
quadrats, amb un total de 47 treballadors. El mes de juliol de 1975 el president de la societat, el Sr.
Francesc Turró, va presidir la junta general extraordinària que va posar punt i final a l’empresa com a
conseqüència dels mals resultats financers dels darrers anys.

Història arxivística
Es desconeix la història arxivística del fons abans del seu ingrés a l’Arxiu municipal. Cal suposar que la
documentació es trobava a les velles dependències de la fàbrica i, en el moment de la dissolució de
l’entitat, el president Francesc Turró Sagrera va dipositar al seu domicili particular la documentació
bàsica de constitució de la societat. Per altra banda, el mes de març de 2017 ingressà a l’Arxiu un llibre
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de comptes diaris de l’empresa del període 1935-1941 que es localitzà a les dependències de l’Escola
Gaziel. Sembla ser que aquest llibre era utilitzat com a exemple a les classes de comptabilitat que el
Sr. Jaume Lloveras, mestre del Gaziel, impartia en acabar la seva jornada laboral dins les mateixes
instal·lacions de l’escola.

Dades sobre l’ingrés
El 19 de setembre de 2013 la Sra. Carme Turró Vicens va fer donació a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu
de Guíxols el fons documental de la societat Bombi i Soler S.A. en nom de la família Turró Vicens
(germans Carme, Joan i Rosa Turró Vicens). Aquesta donació correspon als registres 1-9.

Pel que fa al llibre de comptes de 1935-1941, el 16 de març de 2017 va ingressar a l’Arxiu Municipal en
règim de donació efectuada pel Sr. Jaume Lloveras Vilamanyà i la Sra. Carme Lloveras Vilamanyà, fills
del mestre Sr. Jaume Lloveras Albertí (exp. X2017006633).

CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Malgrat la importància que degué tenir la fàbrica en el seu moment, la documentació ingressada a
l’AMSFG és molt migrada i malauradament no permet copsar la transcendència d’aquesta empresa ni
resseguir-ne la història productiva i comercial. El fons està compost per documentació vinculada a la
constitució de la societat (actes, estatuts i les seves modificacions, etc.) sense cap altre tipus de
documents, tret d’una llibreta amb adreces de clients estrangers. En aquest sentit, les aportacions del
fons per a estudis sobre la producció o el desenvolupament de la indústria surotapera local són nuls.
En el fons no hi ha cap traça de documentació essencial per a l’estudi de qualsevol empresa, com per
exemple les sèries de correspondència comercial o facturació. N’és una excepció significativa el llibre
de comptes diaris de l’empresa de 1935-1941, el qual aporta dades econòmiques rellevants de la
immediata postguerra tot i faltar-ne el corresponent llibre de comptabilitat major del mateix període.

Sistema d’organització
El fons s’ha organitzat d’acord amb el quadre general de classificació de fons comercials i d’empreses
elaborat pel personal de l’Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d’intervencions d’avaluació, tria i eliminació sobre la documentació
del fons.
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Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous ingressos a l’Arxiu de documentació dispersa que pugui
correspondre al mateix fons.

CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS
Condicions d’accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d’acord amb el que estableix la legislació
general sobre accés a la documentació i el Reglament de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l’Arxiu Municipal de
Sant Feliu de Guíxols i la resta de normativa legal sobre la matèria.

Llengües i escriptures dels documents
Els documents estan redactats en castellà i, en un cas, en anglès.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.
Instruments de descripció

Es disposa d’inventari del fons en paper i en base de dades Acces, amb la descripció sumària de les
unitats documentals.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Dipositats a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l’existència de reproduccions.
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Documentació relacionada
Es desconeix l’existència de documentació relacionada amb aquest fons.

Bibliografia
No es té constància de l’existència de bibliografia referent a la societat Bombi i Soler S.A. o elaborada
a partir de la documentació del seu fons.

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data
Classificació i descripció de les unitats documentals, i descripció a nivell de fons elaborades per Josep
Auladell Payró el mes d’octubre 2013. Actualitzat el març de 2014

Fonts
Per a documentar mínimament la història del productor, la data de fundació de l’empresa i dels
diversos anys en què apareix documentada la seva activitat i número de treballadors s’han consultat
les següents obres generals:
•

HERNÁNDEZ BAGUÉ, Santiago. “Empreses i treballadors del suro a Sant Feliu de Guíxols”.
Estudis sobre temes guixolencs, núm. 2. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament (1980), p. 145.

•

JUANOLA BOERA, Albert. Història i històries de la indústria del suro. Barcelona: Editorial Rourich
(2001), p. 309.

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.

5

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. FUNCIÓ FINANCERA
1.1. CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT

1936 / 1975

p. 7

1.2. DIRECCIÓ GERÈNCIA I JUNTA D’ACCIONISTES

1968 / 1976

p. 7

1.4. INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS

1957 – 1957

p. 7

[s. d.]

p. 7

3.1. COMPTABILITAT GENERAL

1935 – 1941

p. 7

3.2. VALORS

1960 – 1960

p. 7

2. FUNCIÓ COMERCIAL
2.1. RELACIÓ AMB CLIENTS I PROVEÏDORS

3. FUNCIÓ COMPTABLE

6

INVENTARI

1. FUNCIÓ FINANCERA
1.1. CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT
1956 - 1975

FBS0001

ESCRIPTURA NOTARIAL DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT BOMBI I SOLER S.A. 1946 - 1946

FBS0003

ESCRIPTURA NOTARIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT BOMBI I SOLER S.A.

1936- 1936

FBS0004

CERTIFICAT DEL SECRETARI DELS ACORDS PRESOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 1968 - 1968

FBS0005

LLIBRE D'ACTES DE LA SOCIETAT BOMBI I SOLER S.A.

1.2. DIRECCIÓ, GERÈNCIA I JUNTA D’ACCIONISTES

D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "BOMBI I SOLER S.A."
CERTIFICAT DEL SECRETARI DE LA SOCIETAT "BOMBI I SOLER S.A." DELS ACORDS PRESOS

1976 - 1976

FBS0006

EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES I AIXECAMENT NOTARIAL A ACTE
PÚBLIC D'AQUESTS ACORDS
RELACIÓ DELS ACCIONISTES DE "BOMBI I SOLER S.A."

[s. d.]

FBS0009

1.4. INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS
ESCRIPTURA NOTARIAL D'AGRUPACIÓ DE FINQUES I DECLARACIÓ D'OBRA NOVA ATORGADA

1957 - 1957

FBS0002

PER FRANCESC TURRÓ I SAGRERA EN REPRESENTACIÓ DE LA SOCIETAT BOMBI I SOLER S.A.

2. FUNCIÓ COMERCIAL
2.1. RELACIÓ AMB CLIENTS I PROVEÏDORS
LLIBRETA AMB ADRECES DE CLIENTS ESTRANGERS

[s. d.]

FBS0008

3. FUNCIÓ COMPTABLE
3.1. COMPTABILITAT GENERAL
LLIBRE DIARI DE COMPTES

1935 - 1941

FBS0010

1960 - 1960

FBS0007

3.2. VALORS
CERTIFICAT DE PROPIETAT D'ACCIONS DE LA SOCIETAT "BOMBI I SOLER S.A." A FAVOR DE
FRANCESC TURRÓ.
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