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FONS CALDERÓ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona).  
1.2 Fons Calderó 
1.3 1075 -1934 (predomina s. XVII - XIX) 
1.4 Fons 
1.5 2’70 ml (27 capses), documents en suport paper, i 534 pergamins. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat per la família Calderó. 
2.2 Els Calderó de Riudellots de la Selva és una antiga família d'origen pagès. Felip IV 

atorgà el títol de Ciutadà Honrat de Barcelona a Montserrat Calderó l'any 1638. Aquest 
patrimoni agregà el 1766 per via matrimonial el patrimoni de la família Mataró de 
Franciac, també d’origen pagès i amb arrels a l'Edat Mitjana.  
El 1846 la pubilla Antònia Calderó Calm es casà amb el carlista Narcís Aulet Roura, que 
ocupà diferents càrrecs públics i fou administrador de patrimonis agraris. Narcís Aulet 
Roura morí assassinat el 1873 i els seus fills es van veure obligats a marxar a l’exili a 
França, conduïts per mossèn Jaume Sitjà Gusiñer, curador testamentari de la família. 
Finalment, el Ministerio de Justicia va autoritzar el canvi en l’ordre dels cognoms dels 
germans Aulet Calderó el 27 de juny de 1883, per així poder continuar amb el cognom 
original del patrimoni. 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada a la casa pairal dels Calderó, ubicada a 
Riudellots de la Selva, fins a la seva donació. 

2.4 Donació segons conveni entre l’Ajuntament de Girona i el senyor Xavier Calderó 
Cabanes, segons acord pres per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Girona en 
sessió de 30 de juny de 2000 (exp. 2000/895). 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Es tracta de documentació generada pels patrimonis Calderó de Riudellots de la Selva, 

la part més voluminosa del fons, i el patrimoni Mataró de Franciac. Els grups 
documentals que s'hi pot trobar en aquests 2 subfons són els següents: 
A) Documentació de caràcter personal. Es tracta sobretot de correspondència, però 
també podem trobar documents escolars, religiosos, polítics, documents de caràcter 
personal generats per l'Administració pública, així com alguns documents del capellà 
Jaume Sitjà Gusiñer. 
B) Documentació constitutiva o de patrimoni. Es tracta de capítols matrimonials, 
testaments, inventaris, compravendes, establiments, censals, debitoris, capbreus, plets i 
concòrdies, entre altres documents. 
C) Documentació administrativa o econòmica. Es tracta de llibres de comptes, 
arrendaments, establiments, factures, rebuts i pagaments d’impostos, entre altres 
documents. 
D) Documentació aliena al patrimoni i exercici de càrrecs públics. Es tracta de la 
documentació generada per Narcís Aulet com a administrador d'altres patrimonis, i 
documentació fruït de l'exercici de càrrecs públics per part de la família Calderó, 
especialment al municipi de Riudellots de la Selva. 
E) Publicacions i documentació impresa. Es tracta de cèdules, edictes i altres documents 
oficials impresos. 

3.2 Es desconeix si la família propietària del fons hauria pogut eliminar algun tipus de 
documentació al llarg dels segles, tanmateix no s’observen buits a cap sèrie documental, 
per la qual cosa es pot suposar que no s’han produït eliminacions o pèrdues rellevants. 
El que sí s’entreveu és la possibilitat que no hagin ingressat a l’Arxiu Municipal parts 
importants del fons corresponents al segle XX. L’Arxiu Municipal no ha portat a terme cap 
tipus d’operació d’avaluació i tria. 

3.3 El fons podria incrementar amb documentació del segle XX conservada per la família. 
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3.4 La documentació s’ha classificat per funcions, activitats del productor i tipologies 
documentals. El quadre de classificació s'estructura de la següent manera: 

  
DOCUMENTACIÓ PERSONAL 

 Correspondència emesa 
 Correspondència rebuda 
 Documentació administrativa 
 Documentació d’àmbit privat 
 Documentació religiosa  
 Documentació escolar 
 Documentació personal de mossèn Jaume Sitjà Gusiñer 

 
DOCUMENTACIÓ DEL PATRIMONI 

 Actes del patrimoni 
 Censos i censals 
 Plets i causes 
 Notes sobre propietats 
 Plànols 
 Documentació d'altres patrimonis 

  
DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 

 Comptes 
 Arrendaments 
 Despeses 
 Contribucions i impostos 
 Producció i jornals 

 
EXERICICI DE CÀRRECS 

 Batlliu de sac de la Rectoria de Franciac 
 Diputació provincial de Girona 
 Ajuntament de Riudellots de la Selva 
 Jutjat de pau de Riudellots de la Selva 
 Obra parroquial de Riudellots de la Selva 

 
PUBLICACIONS I ALTRA DOCUMENTACIÓ IMPRESA 

 Cèdules, edictes, i documentació administrativa 
 Impresos 
 Premsa 
 Publicacions 
 

SUBFONS MATARÓ 
 Documentació personal 
 Documentació del patrimoni 
 Documentació econòmica 
 Documentació aliena al patrimoni 

 
PERGAMINS 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d'acord amb el 

marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 
personal. 

4.2 Les reproduccions es realitzaran d’acord amb el conveni de donació i la normativa de 
l’Arxiu Municipal de Girona� 

4.3 Les llengües utilitzades són el llatí i català, en època medieval i moderna, i el castellà, 
predominantment en època contemporània. 

4.4 L’estat de conservació de la documentació en general és bo. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari del fons i un catàleg per als 

pergamins. 
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5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 Es pressuposa l’existència de còpies en arxius notarials, pel que fa a les actes del 

patrimoni protocol·litzades. La documentació del cadastre de la sèrie relativa a 
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva podria ser que tingués alguna còpia en altres fons. 

5.3 Es desconeix l’existència de sèries relacionades, per bé que podria trobar-se quelcom en 
el fons de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, o als que poguessin localitzar-se de 
qualsevol dels càrrecs que ostentà la família Calderó al llarg del temps, o en d’altres fons 
patrimonials amb els quals haguessin mantingut relacions, ja fos per administració o per 
aliances matrimonials. 

5.4 No existeix bibliografia sobre el fons.  
 
 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 La descripció a nivell d’inventari fou realitzada per David Moré. Catalogació dels 

pergamins realitzada per Joan Villar, i indexació a càrrec de Núria Surià. Revisió de la 
fitxa ISAD, del quadre de classificació i creació d’una fitxa a nivell de fons i subfons per a 
l’inventari a càrrec de Sebastià Villalón. Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas. 

7.3 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció   
Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC).  

7.3 Primera intervenció: 2004; segona intervenció: 2006; tercera intervenció: 2012. 


