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Francesc Marcer Oliver va néixer a Vilafranca al 1836. La seva família era
propietària de masia de Can Coll, i malgrat tenir la seva residència a Barcelona, tenia
una forta estima a Ribes on passava llargues temporades.
L’agost de 1902 comprà els terrenys on avui es troba l’Església Nova i l’any
següent aportà diners per a la seva construcció.
Al 1910 s’inaugurà l’Església, Francesc Marcer Oliver i la seva esposa Maria
Carbonell Huguet passen a ser patrons de la parròquia.
Francesc Marcer va morir a la masia de Can Coll i va ser enterrat al presbiteri de
l’església, però entre 1936 i 1939 durant la Guerra Civil l’Església és ocupada i
utilitzada com a magatzem; la tomba de Francesc Marcer és profanada i les restes es
porten al cementiri.
Al 1941, un cop passada la Guerra Civil, es trasllada el cadàver de Francesc
Marcer i la seva esposa a l’Església Nova ja de forma definitiva.
El document que us presentem és la invitació del capellà, Pedro Coll, a l’Alcalde i
la resta de la corporació al trasllat el dia 1 de novembre a les 5 de la tarda.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Invitació al trasllat de les restes de Francesc Marcer Oliver i la
seva esposa de l’Església Vella a l’Església nova”.
Data: 23 d’octubre de 1941.
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Invitació per part del capellà, Pedro Clot, a l’Alcalde i
corporació, al trasllat de les restes de Francesc Marcer Oliver i la seva esposa
Maria Carbonell Huguet.
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: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
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Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 14 de novembre de 2014.
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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