FITXA ISAD (G)

DE LA

SÈRIE CORRESPONDÈNCIA

1. Àrea d’identificació:
1.1. Codi de referència: ESP Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya 10-33
1.2. Títol: Sèrie Correspondència
1.3. Data extremes: 1835-1910
1.4. Nivell de descripció: Sèrie
1.5. Volum i suport de la unitat de descripció: Paper. 47 capses.
2. Àrea de context
2.1. Nom(s) del(s) productor(s): Antonio Borrell (1832-1910), Mariano Borrell Folch (1827?1896) i Manuel Borrell i Rovira (1791-1862)
2.2. Notícia biogràfica:
Veure Història arxivísica de la fitxa ISAD(G) del Fons de la Família Borrell

2.3. Història arxivística
Veure Història arxivística de la fitxa ISAD(G) del Fons de la Família Borrell.
2.4. Dades sobre l’ingrés
Veure Dades sobre l’ingrés de la fitxa ISAD(G) del Fons de la Família Borrell.
3. Àrea de contingut i estructura:
3.1. Abast i contingut: Són el conjunt de cartes escrites i rebudes per la Família Borrell entre
1835 i 1910 que es van conservar a la Torre del Governador d’Alella.
3.2. Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Com que es tracta d’una documentació
històrica no s’ha fet cap mena d’eliminació o tria.
3.3. Increments: No s’esperen posteriors increments perquè es tracta d’un fons tancat.
3.4. Sistema d’organització: no està classificat pròpiament dit, únicament identificat el contingut
de cada capsa per mitjà d’una relació descriptiva. Tot i així, la sèrie està ordenada
cronològicament seguint l’ordre original de com va arribar a l’Arxiu. Hi ha en procés de creació
un catàleg a nivell de document.
4. Àrea de condicions d’accés i ús:
4.1. Condicions d’accés: no hi resticcions d’accés a la documentació sempre i quan, aquest no
representi una amenaça per la integritat física de la documentació.

4.2. Condicions de reproducció: els documents poden ser reproduïts sempre i quan no vagi en
contra de la seva integritat física i sota la supervisió del personal de l’arxiu.
4.3. Llengües i escriptures dels documents: els documents estan escrits majoritàriament en
castellà, tot i que també n’hi ha alguns en català, francès i anglès.
4.3. Característiques físiques i requeriments tècnics: no es necessiten requeriments tècnics
especícs.
4.4. Instruments de descripció: s’ha iniciat una catalogació sistemàtica de la sèrie en una base de
dades Knosys.
5. Àrea de documentació relacionada
5.1. Existència i localització d’originals: tots els originals dels quals es té coneixement es troben
a l’APEPC
5.2. Existència i localització de còpies: es desconeix l’existència de còpies.
5.3. Unitats de descripció relacionades: les sèries documentals que fan referència a la
companyia Trasanlàntica de l’Arxiu del Museu Marítim de Barcelona i de l’Arxiu Nacional de
Catalunya.
5.4. Bibliografia:
6. Àrea de notes
7. Àrea de control de la descripció
7.1. Autoria i fonts: Helena Gel
7.2. Regles o convencions: ISAD (G), Norma Internacional General de Descripció Arxivística.
Barcelona: ICA, 2001.
7.3. Data(es) de la(es) descripció(ons): 5 de juny de 2004.

