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5D111 Fills de Nonell 

INTRODUCCIÓ 

Empresa fundada el 1802 per Joan Nonell i Vinyes, al que van cridar "Bonminyó", qui 

comença a comercialitzar llavors i plantes sota el nom de Llavors Nonell. En 1857 Jaume 

Nonell obre la primera botiga de llavors a Barcelona a la qual crida FILLS DE NONELL. En 

1889 el Ministeri de Foment adjudica a Llavors Nonell el Premi Extraordinari (diploma i 

medalla d'or), en reconeixement a la seva tasca en la producció de llavors i plantes des de 

l'any 1857 i per la contribució al progrés de l'horticultura del país. En 1947 els germans Batlle 

arriben a un acord amb la família Nonell per adquirir l'empresa comercial de Barcelona. A 

partir d'aquest moment, tots els camps de millora i producció, i magatzems centrals es situaran 

a Lleida, i les oficines i la botiga, a Barcelona. Poc temps després d'iniciar el nou negoci, es 

va instal·lar un magatzem d'expedicions al costat de El Born, Mercat de Fruites de Barcelona, 

d'aquesta manera es va millorar tot el procés d'expedicions a la península. El 1948 es va 

obtenir l'autorització per part del Ministeri d'Agricultura per a la producció de llavors 

hortícoles i farratgeres, amb el títol de productor autoritzat Nº 2. Durant anys, la sigla 

productora "Nº 2", apareixia en tots els envasos de llavors comercialitzats per Llavors Batlle. 

Des de 1947 fins a 1967, es va utilitzar el nom comercial de Llavors Batlle, SA, sent 

l'empresa productora Llavors Batlle. 

http://www.tiendailaga.es/marcas/batlle (consulta: 08-07-2015) 

CRONOLOGIA  

1802 Joan Nonell i Vinyes, al que van cridar "Bonminyó", comença a comercialitzar llavors i 

plantes: Neix Llavors Nonell.  

1857 Jaume Nonell obre la primera botiga de llavors a Barcelona, FILLS DE NONELL.  

1864 Jaume Nonell va escometre una impressionant obra de rehabilitació de la masia cal 

Bonminyó, edificada en terreny propietat de Rafel Mas. 

1865 Joan Nonell publica el ABECEDARI DE L'JARDINER. Altres publicacions vindran 

darrere, com la GUIA DE L'JARDINER i la GUIA DE L'HORTICULTOR, dos manuals 

concebuts per assessorar al conreador en l'elecció del producte més adequat ja conrear amb 

èxit.  

1889 El Ministeri de Foment adjudica a Llavors Nonell el Premi Extraordinari (diploma i 

medalla d'or), en reconeixement a la seva tasca en la producció de llavors i plantes des de 

l'any 1857 i per la contribució al progrés de l'horticultura del país.  

1947 Els germans Batlle arriben a un acord amb la família Nonell per adquirir l'empresa 

comercial de Barcelona.  

http://semillasbatlle.es/es/historia (consulta: 08-07-2015) 

  

http://www.tiendailaga.es/marcas/batlle
http://semillasbatlle.es/es/historia
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5D111 Fills de Nonell 

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS 

 

Signatura Contingut 
Dates 

extremes 
Observacions 

5D111-1/1 Comptabilitat: entrades i sortides 1878-1899 Nota: “Años 1878 á 1899 o 

sea antes de formalitzar la 

Sociedad Hijos de Nonell” 

  Comptabilitat: entrades i sortides. Quadern 

núm. 1 

IX-1878 /  

XII-1879 

 

  Comptabilitat: entrades i sortides. Quadern 

núm. 2 

I-1880 /  

V-1883 

 

  Comptabilitat: entrades i sortides, Quadern 

núm. 3 

VI-1883 /  

V-1887 

 

  Comptabilitat: entrades i sortides, Quadern 

núm. 4 

VI-1887 

II-1892 

 

  Comptabilitat: entrades i sortides, Quadern 

núm. 5 

III-1892 

I-1899 

 

5D111-1/2 Documents de l’empresa. Inclou els 

següents: 

  

  Dos sobres amb l’anagrama de l’empresa 

“Fills de Nonell” 

s/d  

  Cinc rebuts signats per Joan Nonell 1899  

  Carta sol·licitant productes dirigida a 

Monsieur A. Des Mazis. Paris  

1904  

5D111-1/3 Catàlegs   

  Catàleg núm. 64 [1903]  

  Catàleg núm. 67 1906  

  Catàleg núm. 68 1907  

  Catàleg s/núm. s/d “Jaime Nonell e Hijo” 

5D111-1/4 Calendaris   

  Calendari de pagès 1903  

  Calendari de pagès 1907  

  Calendari de las “Sembras i Plantacions de 

las Hortalissas y Farratjes” 

s/d  

  Calendari de las “Sembras i Plantacions de 

las Hortalissas y Farratjes més generalitats 

o cultivats en Catalunya i que’s venen en 

Casa Nonell”” 

s/d  

5D111-1/5 Manuals   

  “Guía del Jardinero y nociones de 

arboricultura”. Joan Nonell 

s/d 4a edició 

  “Guía del Horticultor o nociones para el 

cultivo de hortalizas y forrajes”. Hijos de 

s/d 9a edició 
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Signatura Contingut 
Dates 

extremes 
Observacions 

Nonell 

5D111-1/6 Documents familiars. Inclou els següents 

documents 

  

  Esquela d’Isidre Nonell i Llonart 1912  

  Esquela de Rosa Nonell i Sarret 1986  

  Fotografia d’Isidre Nonell i Llonart s/d  

  Article “L’Hortelà –Bonminyò- de 

mataró” amb motiu del 5è aniversari 

de la mort de Jaume Nonell 

1893  

  Notes manuscrites sobre la família s/d  

  Quadern amb notes sobre la mort 

d’Isidre Nonell i Lleonart escrites pel 

seu fill 

1912  

 

 


