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Els documents que us presentem aquest mes pertanyen al Fons Ramon Roig Roqué
que es va incorporar a l’Arxiu Municipal de Ribes, a cavall del 2020 i el 2021. Durant el
2020 vam treballar la documentació que el seu nét, en Josep Almirall Roig ens va fer
arribar. A partir d’aquí es va seguir un procés de cessió temporal, estudi, i catalogació
prèvia a la donació, la qual es va signar al gener del 2021.
El fons destaca bàsicament per la figura d’en Ramon Roig Roqué, per la seva activitat
professional, però preeminentment per la seva ideologia.
El seu pensament estava estretament lligat al conservadorisme espanyolista, i al
carlisme més ortodox i radical, el que defensava la vinguda del Gran Monarca com a
element salvador d’un país que s’enfonsava.
Admirador i seguidor del pare Josep Domingo Corbató, va ser director de la revista
Cruz y Españolismo, i de fet, bona part de la correspondència que hi trobem en el fons
és la que rebia, en l’exercici de les seves funcions de director. La religiositat manifesta
i el conservadorisme polític són presents en un percentatge molt elevat del fons
bibliogràfic que també acompanya els documents i imatges objecte de donació.
En Ramon Roig Roqué fou assassinat el dia 7 d’agost de 1936 a Sant Pere de Ribes.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT ASMPR.
Nivell de descripció: Fons
Títol: FONS RAMON ROIG ROQUÉ
Data: 1835-2019
Volum i suport: 17 arxivadors, paper
Àrea de context
Nom del productor: Ramon Roig Roqué
Història del productor: Ramon Roig Roqué va néixer el dia 14 d’agost de 1880, i va
casar-se el dia 5 d’agost de 1909, amb Maria Casanella Piñol, nascuda el 4 de gener
de 1892.
De família benestant, els Roig de la Serra van tenir negocis tan dispars com els
relacionats amb les impremtes, l’extracció de pedres o la banca. Una de les sucursals
de la Banca Roig estava ubicada al carrer de la Parellada de Vilafranca del Penedès.
Una part de la família Roig de la Serra també va fer fortuna al Carib.
Ramon Roig Roqué va morir assassinat el 7 d’agost de 1936 a Sant Pere de Ribes.
Història arxivística: El senyor Josep Almirall Roig, nét de Ramon Roig Roqué, es va
posar en contacte amb l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes, al febrer del 2020, i
manifestà la intenció de fer donació del llegat bibliogràfic i documental de família
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Almirall i Roig. Les valoracions positives del personal tècnic de l’Arxiu van propiciar
que es signés la donació d’aquest fons a principis de l’any 2021.
La bibliografia i documentació, fruit de la recopilació feta per en Josep Almirall Roig va
ser tractada al dipòsit de l’Arxiu, i posteriorment les imatges i els documents van ser
digitalitzats, per tal de garantir-ne la preservació.
El material objecte de donació és el llegat de la família Roig de la Serra que en Josep
Almirall i Roig ha recopilat i conservat. Són 1,7 m/l de documentació del s. XX i retrats
familiars. Entre la documentació s’hi pot trobar la correspondència dels familiars que
varen marxar a Cuba a fer fortuna i també bibliografia i correspondència d’en Ramon
Roig Roqué,
Dades d’ingrés: Gener de 2021.

Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Producció documental fruit, bàsicament de la correspondència i
assaigs, polítics i religiosos de Ramon Roig Roqué
La bibliografia té un abast polític i religiós important.
La vinculació amb el Pare Josep Domingo Corbató és rellevant per donar sentit a bona
part de la producció documental.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació permanent
en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Consulta lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català i castella
Característiques físiques i requeriments tècnics: Documentació i imatges en paper, en
color i blanc i negre.
Instruments de descripció: Inventari elaborat per Laura Tomàs Sánchez i Jesús
Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport electrònic, no consultable pels
usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, desembre de 2020
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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