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ROMUALDO CHAVARRI FAMILIEN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FAM ROM 

Titulua Romualdo Chavarri 

Data(k) 1841 – 1941 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 2,45 m.l. 
− Katalogatutako espedienteen kopurua: 

348 
Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Romualdo Chavarri 

Instituzio historia Romualdo Chavarri de la Herrera (Biañez, 
1819 – Madril, 1899) Puerto Ricora joan 
zen bizitzera 1842an, eta, bertan, ehunen 
merkataritzan aritu zen dirutza egiten. 
1874an Europara itzuli zenean, Madrilera 
joan, eta bertan bere ondarea handitu zuen 
burtsan eta higiezinetan inbertitutakoari 
esker. 
Beste indiano batzuek bezala, Chavarrik 
obra garrantzitsuak babestu zituen bere 
jaioterrian: parrokia-eliza berri bat 
eraikitzea, hilerria, eskolak, garbitegia, iturri 
publikoa, aska, uretatik eta errepidetik 
ekarria, guztiak Urbano Peña Chavarri 
ingeniariak (1852-1941), bere ilobak, 
proiektatuak. Santander-Bilbo trenbidean 
ere esku hartu zuen, Karrantzatik igaro 
zedin. 
Karrantzan, Karpinen, eraikitzea agindu 
zuen finka eta jauregia faunaren parke 
tematikoa da gaur egun. 

Artxibo historia Romualdo Chavarriren artxiboa 1994an 
sartu zen Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan, eta 2015ean katalogatu zen. 

Sarrera modua Erosketa. 
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Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Romualdo Chavarriren Enkarterriko 
ondasunen kudeaketari eta administrazioari 
oso lotuta dagoen funtsa da. 

Erakundea Katalogazioak koadro hau eman du, eduki 
tematikoa helarazteko: 
− Genealogia eta heraldika: 1 dokumentu 

1931koa. 
− Justizia: 2 dokumentu 1915 eta 1917 

bitartekoak. 
− Ondasunak eskualdatzea: 4 dokumentu 

1887 eta 1914 bitartekoak. 
− Ondarea: 275 dokumentu 1883 eta 

1941 bitartekoak. 
− Jarduera publikoak (kargu publiko gisa): 

11 dokumentu 1887 eta 1922 
bitartekoak. 

− Dokumentazio pertsonala: 29 
dokumentu 1841 eta 1940 
bitartekoak. 

− Elizarekiko harremanak: 1 dokumentu 
1912koa. 

− Administrazioarekiko harremana 
(administratua den aldetik): 8 
dokumentu 1887 eta 1929 
bitartekoak. 

− Kultura- eta gizarte-jarduerak: 16 
dokumentu 1885 eta 1912 
bitartekoak. 

− Enpresa-jarduera: 1 dokumentu 
1912koa. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Romualdo Chavarriri buruzko dokumentu-
iturriak daude BFAHko Udal Sailean.  
Agiritegi Historiko Nazionalean dago 
dokumentazioa. 

Argitalpenei buruzko oharra Paliza Monduate, Maite. Historiaren Errege 
Akademia. 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak Familiak atalerako egindako 
deskribapena. 

Deskribapenaren data 20/01/2020 
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