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FONS JOAQUIM NADAL I FARRERAS      
    
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Joaquim Nadal i Farreras 
1.3  1965-2015 
1.4 Fons 
1.5 527 unitats d’instal·lació (capses d’arxiu), paper 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat per Joaquim Nadal i Farreras. 
2.2   Joaquim Nadal i Farreras (Girona 1948). Historiador i polític. Es llicencià (1969) i es 

doctorà (1975) en Història a la Universitat de Barcelona. Ensenyà a la Universitat de 
Liverpool (1970-1972) i al Col·legi Universitari de Girona (on fou director en funcions, 
1978-1979) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (1972), on va exercir de professor 
adjunt des del 1978. Col·laborador de L’Avenç, ha publicat, entre altres obres: La 
introducción del catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal en 
Cataluña en tiempos de Felipe V (1971), La Revolución de 1868 en Gerona (1972), Dos 
segles d’obscuritat: els segles XVI i XVII (1979), Comercio exterior y subdesarrollo. Las 
relaciones comerciales hispano-británicas 1772-1914 (1979). Ha dirigit, amb Ph. Wolff, 
una Història de Catalunya (1982). Alcalde de Girona des del 1979 per les llistes del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), fou president de la Federació de Municipis de 
Catalunya a partir de 1981 (Sebastià JANERAS i VILARÓ, Gran Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona, 1983, volum 16, suplement, p. 576). 
L’any 1987 obtingué la càtedra d’història de Catalunya a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i, el mateix any, fou reelegit alcalde per Girona. El 1988 renovà el càrrec de 
diputat per Girona al Parlament de Catalunya. Ha publicat el llibre Municipi i ciutat, Girona 
com a exemple (1988) on, entre altres aspectes, recull el seu balanç de la gestió a 
l’Ajuntament; també Girona el present, pensant el futur (1991) i Girona. Ciutat viva i de 
colors (1999). 
Les eleccions municipals del maig del 1991 li tornaren a confiar l’alcaldia de Girona. 
Diputat al Parlament de Catalunya des del 1984, en les eleccions autonòmiques del 
novembre del 1995 es presentà com a candidat a la presidència de la Generalitat, en les 
llistes del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). També el 1995 deixà la 
presidència de la Federació de Municipis de Catalunya i en les eleccions municipals del 
maig fou reelegit alcalde de Girona per majoria absoluta. Fou nomenat president del Grup 
Socialista al Parlament, mesos abans del 8è congrés del PSC, celebrat al novembre del 
1996.  
El 2002 renuncià a l'alcaldia de Girona, en la qual fou succeït per Anna Pagans. Fou 
nomenat conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del govern tripartit 
PSC-ERC-ICV sorgit de les eleccions del novembre de 2003. Arran de la remodelació de 
l'executiu duta a terme pel president de la Generalitat Pasqual Maragall i Mira el mes de 
maig de 2006, incorporà a aquests càrrecs el de Conseller de Presidència. Després de la 
reedició de la coalició de govern PSC-ERC-ICV sorgida de les eleccions al Parlament de 
Catalunya al novembre de 2006, fou designat conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques pel president Josep Montilla, càrrec que ostentaria durant tota la legislatura 
(2006-2010). Després de les eleccions del 2010 al Parlament, fou designat president del 
grup parlamentari socialista i cap de l’oposició, càrrec que ostentà fins al 2012, any en 
què deixà de ser diputat. Actualment és professor a la Universitat de Girona i director de 
l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC). 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada al domicili i despatxos del productor. 
2.4 Donació a l’Ajuntament de Girona segons conveni firmat el 14 d’abril de 2007, no obstant, 

part de la documentació havia ingressat a l’Arxiu Municipal de Girona en diverses fases 
entre 1986 i 2006. D’ençà de la formalització de la donació el 2007 s’han succeït diferents 
ingressos de documentació fins a desembre de 2015.  

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
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3.1 Es tracta de documentació generada per Joaquim Nadal i Farreras a nivell personal, 
polític i acadèmic. El fons comprèn: 

 a) Documentació personal de caràcter biogràfic, familiar, manuscrits i textos diversos. 
 b) Documentació acadèmica vinculada a les seves etapes de professor de la Universitat 

de Liverpool, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona. 
 c) Documentació política vinculada a les seves etapes com a: 
   1. Alcalde de Girona (1979-2002) 
   2. President de la Federació de Municipis de Catalunya (1981-1995) 
   3. Diputat al Parlament de Catalunya (1984-2012) 
   4. Conseller de la Generalitat de Catalunya (2003-2010) 
 d) Biblioteca. 
 e) Col·lecció de fotografies. 
 f) Col·lecció de Tesis Doctorals i Tesines de Llicenciatura. 
 e) Documentació sonora i audiovisual. 
3.2 No s’ha aplicat avaluació i tria documental. 
3.3 És un fons obert i es preveuen ingressos addicionals al fons. 
3.4 S’ha procedit a la reinstal·lació del fons en capses d’arxiu normalitzades, i s’ha organitzat, 

classificat i descrit la documentació agrupant-la en sèries documentals segons el quadre 
de classificació. Les seccions del quadre de classificació responen a les activitats del 
productor: 
-Documentació personal 
-Activitat política 
-Exercici de càrrecs públics: 
  Alcaldia de Girona 
  Parlament de Catalunya 
  Federació Catalana de Municipis 
  Govern de la Generalitat de Catalunya 
-Activitat professional 
-Bibliografia personal 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació privada. L’accés a la documentació textual i gràfica queda 

reservat totalment en vida del cedent i requerirà, fins que no hagi transcorregut un 
període de vint anys des del seu traspàs, l’autorització per escrit dels seus hereus.  

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona i el conveni de donació que estableix la reserva total en vida del cedent i requerirà, 
fins que no hagi transcorregut un període de vint anys des del seu traspàs, l’autorització 
per escrit dels seus hereus. 

4.3 La llengua majoritària utilitzada en la documentació són el català i el castellà. 
4.4 En general, la documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari del fons documental i un catàleg 

de la correspondència, realitzats per David Moré el 2009 i Eduard Pons 2010-2015. 
També existeix catàleg de la col·lecció de fotografies i de la col·lecció bibliogràfica. Del 
total de volums de la biblioteca, part s’han integrat al catàleg de la Biblioteca de l’Arxiu 
Municipal de Girona i la resta s’han inventariat i instal·lat al dipòsit auxiliar de l’Arxiu.  

 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No existeixen còpies conegudes. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona hi ha altres sèries relacionades amb el fons, en concret les 

sèries vinculades a l’Alcaldia. 
5.4 Bibliografia: 
   
  
6.  ÀREA DE NOTES 
6.1   Part de la informació biogràfica s’ha extret de l’Enciclopèdia Catalana. 
 

 
7.  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
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7.1   Descripció a nivell de fons realitzada per David Moré i Eduard Pons. Revisió: Anna 
Gironella (Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas. 

7.2 Fonts: La pròpia de la unitat de descripció.  
7.3 Darrera revisió: desembre de 2015. 
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FONS JOAQUIM NADAL I FARRERAS       
 
Quadre de classificació 
 
100 DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
101 Correspondència personal 
102 Documentació universitària 
103 Currículum vitae 
104 Presència en mitjans de comunicació 
105 Recordatoris de necrològiques 
106 Fotografia personal i familiar 
 
200 ACTIVITAT POLÍTICA 
201 Agrupació local del PSC 
202 Federació de les Comarques Gironines del PSC 
203 Comissió executiva del PSC 
204 Consell Nacional del PSC 
205 Congressos del PSC 
206 Congressos del PSOE 
207 Informes i documentació política 
208 Eleccions municipals 
209 Eleccions al Parlament de Catalunya 
210 Eleccions generals 
211 Eleccions europees 
212 Referèndums 
213 Corrents polítics i grups d'opinió 
214 Candidatura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
215 Documentació de Pasqual Maragall 
216 Documentació identificativa 
 
300 EXERCICI DE CÀRRECS PÚBLICS 
310 Alcaldia de Girona 
311 Correspondència rebuda com a alcalde 
312 Actuacions municipals 
313 Congressos i jornades a Girona 
314 Discursos i parlaments 
315 Documentació sobre viatges 
316 Presència en mitjans de comunicació 
317 Actes oficials i protocol·laris 
318 Actes populars 
319 Agendes i dietaris 
 
320 Parlament de Catalunya 
321 Correspondència com a diputat 
322 Intervencions parlamentàries 
323 Documentació parlamentària 
324 Govern Alternatiu 
325 Presència en mitjans de comunicació 
326 Actes oficials i protocol·laris 
327 Agendes 
 
330 Federació Catalana de Municipis 
 
340 Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 
341 Correspondència com a conseller de PTOP 
342 Intervencions parlamentàries 
343 Informes i documentació política 
344 Reunions amb secretaries del departament 
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345 Entrevistes amb institucions i particulars 
346 Presència en mitjans de comunicació 
347 Actes oficials i protocol·laris 
348 Recull de premsa 
349 Agendes 
 
350 Conselleria Portaveu del Govern 
 
360 Conselleria de Presidència 
 
400 ACTIVITAT PROFESSIONAL 
401 Docència 
402 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
403 Participació en organismes culturals 
 
500 BIBLIOGRAFIA PERSONAL 
501 Monografies      
502 Articles      
503 Conferències  
504 Pròlegs   
505 Col·laboracions periodístiques 
506 Col·laboracions en edicions 
507 Presentacions 
508 Ressenyes 
509 Correspondència relativa a publicacions 
 
600 COL·LECCIÓ 
601 Biblioteca i Hemeroteca 
 
700 SUBFONS MANUEL NADAL I OLLER 
701 Patronat de la Santa Creu de la Selva i Immobiliària Pérez Xifra 
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101 Correspondència personal

1978 2015

Correspondència de caràcter personal rebuda i emesa per Joaquim Nadal. També hi ha la fotocòpia
del decret de l'alcaldia de l'Ajuntament de Figueres conforme s'ha acceptat la donació de deu
fotografies a l'arxiu municipal.
Documentació manuscrita i mecanoscrita en català i en menor mesura en castellà. Puntualment n'hi
ha en francès i anglès.

La correspondència de la UI 11007 ha estat catalogada. La carpeta de correspondència rebuda
amb emisors A-E conté fotografies.

-

UI 10773
- Invitacions a actes oficials, 1978-1990, 1996, 2002-2003 i 2012 (1 camisa).
UI 10774
- Participacions de casament, 1979-1995, i [2002-2003] (1 camisa).
- Condolences per la defunció d'Antoni Nadal i Farreras, 1991 (2 camises).
- Dossier de premsa relacionat amb la mort d'Antoni Nadal i Farreras, 1991 (1 camisa).
UI 11007
- Participacions de casaments, 1986, 1990 - 1994, 1997-1998, (1 camisa).
- Correspondència diversa i correus electrònics, 1995-2011 (1 camisa).
- Donació de fotografies a l'Arxiu Municipal de Figueres, 2012 (1 camisa).
UI 16137
- Correus electrònics, 2001-2014 (1 camisa).
UI 16138
- Correspondència rebuda, entre tercers i emesa 2001-2015 (3 camises).
UI 16139
- Felicitacions de Nadal, 2001-2015 (1 camisa),

Descripció:

102 Documentació universitària

1965 1976

Documentació generada per Joaquim Nadal durant l'etapa d'estudiant d'Història. Principalment és
documentació acadèmica, però també inclou un calendari, butlletins i pamflets produïts
clandestinament durant el franquisme i aplegats en el període universitari.
Documentació mecanoscrita, i eventualment manuscrita, en català, castellà, anglès i, en menor
mesura, en francès.

La documentació de les UI 10775 i 10776 no està ordenada ni agrupada en camises.
El calendari s'ha inclòs al catàleg de cartells i documentació gràfica.
La documentació amb títol apunts no se sap si era de cursos rebuts o donats.

-

UI 10775
- Butlletins i pamflets, 1965-1977 (sense camises).
UI 10776
- Butlletins i pamflets, 1965-1977 (sense camises).
UI 10777
- Esborrany de la tesi de llicenciatura, s/d (1 camisa).
UI 11003
- Apunts de la llicenciatura en Història, 1965-1969 (8 carpetes).
UI 11004
- Apunts de la llicenciatura en Història, 1965-1969 (2 llibretes i 1 plec).
- Treballs de la llicenciatura en Història, 1965-1968 (1 carpeta).
UI 11007
- Conferències, congressos i seminaris, 1970-1973 (1 camisa).
UI 19096
- Apunts. s/d (3 camises).
- Recull de premsa, 1973-1974 (1 camisa).
- Conferències, congressos i seminaris, 1975-1976 (4 camises).

Descripció:
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103 Currículum vitae

2012

Currículum vitae on es recullen els articles, les publicacions, les col·laboracions periodístiques i altres
aspectes de la trajectòria professional de Joaquim Nadal.
Documentació mecanoscrita en català.

-

UI 10779
- Currículums, 1995-2012 (1 dossier).

Descripció:

104 Presència en mitjans de comunicació

1965 2014

Entrevistes i enquestes a Joaquim Nadal en qualitat d'historiador o persona rellevant del món de la
política. Es tracta de reculls de premsa i altres publicacions, així com d'esborranys i originals de les
entrevistes amb les respostes trameses. També hi ha un recull de premsa amb articles que fan
referència a Joaquim Nadal.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català, en menor mesura en castellà, i puntualment en
portuguès.

S'ha deduït que l'entrevista per l'escola Cassià Costal és del curs 2003-2004 perquè ho posa en la
relació d'entrevistes com a conseller de 2003-2006.
La correspondència relacionada amb la sèrie s'ha classificat a la sèrie Correspondència personal
(102).
L'entrevista del llibre Entrevista dos a dos 2005-2006 es va fer el 2002 però es va publicar el 2007.

-

UI 10993
Entrevistes i enquestes, 1972, 1997-2014 (1 camisa):
- Entrevista en una publicació no identificada 12/04/1972 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista per la revista Catalunya Municipal, 31/04/1993 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Enquesta a Serra d'Or sobre Jaume Vicens i Vives, 05/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Enquesta pel llibre 89 republicanos y el rey ¿Es ésta la España que queremos?, 09/1997 (mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- Enquesta de la revista L'Avenç, núm. 268, 04/2002 (manuscrit i revista).
- Entrevista pel butlletí informatiu Amigos de los Museos, núm. 18, 06/2002 (manuscrit, mecanoscrit i butlletí).
- Entrevista al diari La Vanguardia, 12/04/2003 (retall de premsa) (sobre el llibre Emilio Grahit y Papell.
Memorias de un ex-alcalde gerundense).
- Entrevista per la revista L'Avenç, núm. 280, 05/2003 (revista).
- Enquesta per a un treball de recerca sobre el tap sintètic i el tap de suro, 04/11/2003 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista pel llibre Què direu de mi. Jordi Pujol vist pels seus contemporanis, Barcelona, 2003 (fotocòpia de la
publicació).
- Entrevista pel llibre GI21:CATXXI. Girona té la paraula, Girona, 2003 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista per La Girona que tenim, la Girona que volem de l'escola Cassià Costal, curs 2003-2004 (fotocòpia de
la publicació).
- Entrevista per la revista Catálogos de arquitectura, núm. 16, 2004 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista per la revista Catalunya Municipal, núm. 19, 08/2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al llibre Entrevista dos a dos 2005-2006, 2007 (fotocòpia de la publicació).
- Enquesta pel llibre amb motiu del 10è aniversari del Centre de Girona, 08/2008 (mecanoscrit).
- Entrevista per la revista GiDona, núm. 13, 11/2008 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al Diário de Noticias (Lisboa), núm. 53110, 09/2014 (fotocòpia de la publicació).

Publicacions amb articles o referències de Joaquim Nadal, 1965-2012 (1 camisa).

Descripció:
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105 Recordatoris de necrològiques

1979 2005

Recordatoris de defunció de diverses persones.
Documentació mecanoscrita en català i castellà.

-

UI 11008
- Recordatoris de defunció 1979, 1981-1982, 1985-1986, 1988-1991 (1 camisa).
- Recordatoris de defunció 1992 - 2002, 2005  (1 camisa).

Descripció:

201 Agrupació local del PSC

1984 2011

Documentació aplegada com a membre de l'Agrupació local del PSC de la ciutat de Girona. Es tracta
de convocatòries a reunions, correspondència i informes.
Documentació mecanoscrita i, puntualment, manuscrita en català.

L'any 2007 el donant va retirar una camisa amb documentació vinculada a Jaume Curbet datada
entre 1971 i 1990 aproximadament. Corresponia a la camisa núm. 1 de la UI 10780.

-

UI 10780
- Qüestions diverses, 1993-2011 (1 camisa).
- Correspondència rebuda com a primer secretari, 05/1984-11/1991 (1 camisa).
- Assemblees i executives de l'Agrupació del PSC a Girona, 28/01/2001-28/01/2011.

UI 19082
- Assemblees, 14/02/2012-04/07/2012 (1 camisa).

Descripció:
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202 Federació de les Comarques Gironines del PSC

1979 2013

Documentació generada per la Federació de les Comarques Gironines del PSC. Hi ha documentació
relativa a l'assemblea, el consell i altres òrgans de la federació i, també, d'actes organitzats pel PSC o
altres entitats als quals Joaquim Nadal va assistir com a primer secretari de la federació. Es tracta,
principalment, de correspondència, informes, convocatòries i documents de treball. També inclou
Fulls d'Informació Municipal editats pel PSC.
Documentació mecanoscrita en català i, en menor mesura, manuscrita i en castellà.

-

UI 10780
- Informes i correspondència, 1979-1998 (1 camisa).
- Fulls d'Informació Municipal editats pel PSC, 1983-1986 (1 camisa).

UI 10789
- 1r Congrés, 1990 (1 camisa).
- Congrés Extraordinari, 1991 (1 camisa).
- 2n Congrés, 1994 (1 camisa).
- 3r Congrés, 1996 (1 camisa).
- 4t Congrés, 2000 (1 camisa).

UI 11014
- 6è Congrés, 2008 (1 camisa).
- Consell de Federació, 26/04/2001-04/10/2011 ( camisa).
- Entrevista a diari, 2008 (1 camisa).
   · Diari El Punt, 18/10/2008 (fotocòpia de la publicació).
- Reunions de la Permanent, el Plenari i l'Assemblea, 08/11/1989-15/09/2011 (1 camisa).

UI 16131
- 7è Congrès, 2012 (1 camisa).
- Correspondència presidència, 2004-2012 (1 camisa).

UI 16135
- Dossier 30 anys d'ajuntaments democràtics 1979/2009.

UI 19062
- Comissions executives, 26/10/2004-23/12/2011 (1 camisa).
- Informació rebuda de la Federació, actes del PSC i actes d'altres entitats, 02/11/2004-12/12/2011 (1 camisa).

UI 19082
- Comissions executives, 16/07/2012 (1 camisa).
- Consell de Federació, 16/04/2012-27/07/2012 (1 camisa).
- Informació rebuda de la Federació, 2012 (1 camisa).
- Festival Castell Peralada, 2013 (1 camisa).

Descripció:
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203 Comissió Executiva del PSC

1994 2012

Documentació aplegada per Joaquim Nadal com a membre de la Comissió Executiva del PSC. Es
tracta de convocatòries, ordres del dia, documents de treball i de suport per a les reunions de la
comissió; també inclou correspondència, documents informatius, esborranys i plans de treball. També
aplega la documentació generada  per les secretaries que composen la comissió. Inclou els
documents originals de l'Acord per a un Govern Catalanista i d'Esquerres a la Generalitat de
Catalunya del 2003 i l'Acord per facilitar la investidura d'Artur Mas com a President de la Generalitat
de Catalunya del 2010.
Documentació mecanoscrita en català, i en menor mesura manuscrita en català i mecanoscrita en
castellà.

S'ha traspassat al CRDI el CD Resultats provisionals 13 de juny. Eleccions europees 2004. Adjunt a
la Comissió Executiva 13/06/2004, i el CD Som set milions. Treballem per una societat plural que
estava adjunt a la Comissió Executiva del 26/03/2007.

-

UI 10781
- Comissions executives, 11/04/1994-29/12/1995 (24 camises).

UI 10782
- Comissions executives, 21/01/1996-30/05/1997 (35 camises).

UI 10783
- Comissions executives, 30/06/1997-07/09/1998 (20 camises).

UI 10784
- Comissions executives, 18/09/1998-18/09/2000 (27 camises).

UI 10785
- Comissions executives, 02/10/2000-27/04/2001 (12 camises).

UI 10786
- Comissions executives, 07/05/2001-22/10/2001 (9 camises).

UI 10787
- Comissions executives, 05/11/2001-17/06/2002 (15 camises).

UI 10788
- Comissions executives, 15/07/2002-19/12/2003 (20 camises).

UI 11001
- Comissions executives, 19/01/2004 - 11/07/2005 (21 camises).

UI 11009
- Comissions executives, 25/07/2005 - 03/12/2007 (25 camises).

UI 11010
- Comissions executives, 21/01/2008-21/12/2009 (2 camises).

UI 11011
- Documentació de les negociacions per a la constitució del nou Govern de Catalunya, 2003 (sense camises).
- Constitució del nou Parlament i del nou Govern de Catalunya, 2003 (1 camisa).

UI 11012
- Acord per a un Govern Catalanista i d'Esquerres a la Generalitat de Catalunya (Pacte del Tinell), 2003 (1
camisa).
- Secretaria de Política de Govern a Catalunya, 1997-1999 (1 camisa).
- Secretaria de Política Territorial, correspondència, 10/2004-08/2011 (1 camisa).
- Secretaria de Política Municipal, 2008 (1 camisa).
- Documents de treball, 12/05/2004-14/06/2006 (1 camisa).
- Acord per facilitar la investidura d'Artur Mas com a President de la Generalitat de Catalunya, 2010 (1 camisa).

UI 19062
- Actualització de l'acord programàtic Entesa Nacional de Progrés (fotocòpia), 04/2009 (1 camisa).
- Cimera per a la reactivació econòmica, 25/03/2011 (1 camisa).

UI 19063

Descripció:
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UI 19063
- Comissions executives, 18/01/2010-23/12/2011 (3 camises).

UI 19068
- Convocatòries, invitacions i informes, 05/1997, 05/2005-02/2012 (1 camisa).

UI 19082
- Coordinació Parlamentària, 30/03/2012-06/07/2012 (1 camisa).
- Convocatòries, invitacions i informes, 01/2012-08/2012 (1 camisa).

UI 19094
- Comissions executives, 09/01/2012-03/09/2012 (1 camisa).
- Negociació PSC - ERC, 2003 (1 camisa).

204 Consell Nacional del PSC

1982 2011

Documentació aplegada per Joaquim Nadal com a membre del Consell Nacional del PSC. Es tracta
de convocatòries, ordres del dia, discursos, i documents de treball i de suport per a les reunions del
Consell. A més hi ha documents informatius que es feien arribar als membres del Consell Nacional.
També hi ha documents de treball, actes i conclusions de conferències nacionals del PSC.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català i castellà.

La documentació de les comissions sectorials s'ha inclòs en aquesta sèrie perquè Joaquim Nadal hi
participa en tant que membre del Consell Nacional. En el cas de les conferències nacionals del PSC
també s'han inclòs en aquesta perquè les convoca el Consell Nacional.

-

UI 10788
- Consell Nacional, 1982 (1 camisa).
UI 10789
- Consells Nacionals, 1983-2001 (8 camises).
UI 11013
- Consells Nacionals del PSC, 05/02/2006-29/12/2010 (1 camisa).
- Conferència Nacional del PSC, 12/10/1994 (1 camisa).
- Conferència Nacional del PSC, 22/07/1995 (1 camisa).
- Conferència Nacional del PSC del 2001. Documents de treball (1 camisa).
- IV Conferencia Nacional del PSC, 28/09/2005-19/11/2005 (1 camisa).
- VI Conferència Nacional, 10/09/2007-25/11/2007 (1 camisa i 2 dossiers).
- Conferència Nacional - Convenció Programa Marc PSC, 17/07/2010 (1 camisa)
- Documentació de les sectorials de Cultura, Educació, Mobilitat i Habitatge, 02/2006-09/2009 (1 camisa).

UI 19072
- Consells Nacionals del PSC, 05/03/2011-08/10/2011 (1 camisa).

UI 19082
- Consells Nacionals del PSC, 24/03/2012 i 21/07/2012 (1 camisa).

Descripció:
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205 Congressos del PSC

1982 2011

Documentació dels congressos del PSC. Es tracta de ponències marc, estatuts, memòries, informes
de gestió, resolucions, publicacions del PSC i estratègies polítiques. També trobem convocatòries,
ordres del dia i documents de treball.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català i castellà.

-

UI 10789
- III Congrés, 1982 (1 camisa).
- IV Congrés, 1984 (1 camisa).
- V Congrés, 1987 (1 camisa).

UI 10790
- VI Congrés  1990 (1 camisa).
- Congrés extraordinari, 1991 (1 camisa).
- VII Congrés, 1994 (2 camises).
- VIII Congrés, 1996 (1 camisa).

UI 10791
- VIII Congrés, 1996 (1 camisa).
- IX Congrés, JSC 1997 (1 camisa).
- IX Congrés, 2000 (1 camisa).

UI 10792
- IX Congrés, 2000 (1 camisa).

UI 11028
- X Congrés 2004 (1 camisa i 3 dossiers).

UI 11069
- XI Congrés, 2008 (5 dossiers i 3 camises).

UI 19064
- XII Congrés, 2011 (2 dossiers).

UI 19068
- XII Congrés, 2011 (1 camisa)

Descripció:

206 Congressos del PSOE

1994 2000

Documentació dels congressos del PSOE. Es tracta de ponències marc, estatuts, memòries,
resolucions, formularis per fer resolucions i correspondència.
Documentació mecanoscrita en castellà i, puntualment, en català.

La documentació que integra la sèrie no ha facilitat la classificació en camises.

-

UI 10792
- XXXIII Congrés 1994 (4 dossiers).
UI 10793
- XXXIII Congrés 1994 (4 dossiers i sense camises).
UI 10794
- XXXIV Congrés 1997 (8 dossiers).
UI 10795
- XXXIV Congrés 1997 (7 dossiers).
UI 10796
- XXXV Congrés 2000 (sense camises).

Descripció:
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207 Informes i documentació política

1983 2012

Documentació aplegada per Joaquim Nadal sobre qüestions polítiques d'actualitat. La sèrie està
constituïda per estudis, informes, ponències, dossiers i altres textos.
Documentació mecanoscrita en català i castellà. Hi ha un document mecanoscrit en italià.

S'ha deduit que el document La finestra de la independència és de Joan Carreras a través de fer la
cerca al Google.

-

UI 10797
- Informes i documentació política, 1983 (1 camisa).
- Informes i documentació política, 1985 (1 camisa).
- Informes i documentació política, 1986 (1 camisa).
- Informes i documentació política, 1989-1992 (1 camisa).
- Informes i documentació política, 2002-2008 (1 camisa).
- Notes i textos 1992-1994, (1 camisa).
- Informes i documentació política, 1993 (2 dossiers).
UI 10798
- Documentació de la Comissió Europea, 1990-1995 (sense camises).
UI 10799
- Documentació de la Comissió Europea, 1995-1996 (sense camises).
UI 10800
- Documentació de la Comissió Europea, 1997-2004 (sense camises).
UI 10801
- Dossiers, 1993-1995 (sense camises).
UI 10802
- Dossiers, 1996 (sense camises).
UI 10803
- Dossiers, 1997-1998 (sense camises).
UI 10804
- Jornades sobre política de govern a Catalunya, 1998 (sense camises).
UI 10805
- Dossiers, 1998-2000 (sense camises).
UI 10806
- Dossiers, 2001 (sense camises).
UI 10807
- Dossiers, 2002-2004 (sense camises).
UI 10808
- Documentació del PSOE, 1995-1997 (sense camises).
UI 10809
- Documentació del PSOE, 1998 (sense camises).
UI 10810
- Documentació del PSOE, 1999-2002 (sense camises).
UI 11062
- Dossiers 1999-2001 (8 dossiers).
UI 11063
- Dossiers 1999-2001 (5 dossiers).
UI 11071
- Dossiers, 2002 (6 dossiers).
   · Millora de l'Administració.
   · Manual d'elaboracio de les normes de la Generalitat de Catalunya.
   · Manual del procediment de registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat.
   · Manual del procediment dels tribunals de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
   · Tècnica Normativa. El procediment intern d'elaboració de les normes.
UI 11072
- Dossiers, 2002 (7 dossiers).
   · Tècnica d'auditòria operativa aplicades a l'Administració Pública.
   · Institucions i mètodes per millorar el funcionament de l'Administració Pública.
   · Manual de disseny de quadres de comandament.
   · Què és CAT21? Els sis eixos-valor de CAT 21.
   · Documents de reflexió estratègica dels sis eixos-valor del CAT 21.
UI 11073
- Dossiers, 2002 (6 dossiers).
   · Documents de gestió pública dels sis eixos-valor del CAT21.
   · Documents de presentació CAT21. Altres documents.
   · Projectes emblemàtics del CAT21.
   · E-govern. Participació ciutadana. Documents de Referència. 3 volums.

Descripció:
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   · E-govern. Participació ciutadana. Documents de Referència. 3 volums.
UI 11074
- Documentació de José Montilla, 2007-2010 (3 camises).
   · Intervención del Molt Honorable president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en el Foro Nueva
Economía, 07/11/2007.
   · Acte de lliurement de les Creus i Plaques Sant Jordi 2008, 21/04/2008.
   · Intervenció del president de la Generalitat, José Montilla, en el Debat d'Orientació Política General,
29/09/2009.
   · Compareixença del president de la Generalitat per a informar del capteniment del Govern sobre l'evolució de la
situació econòmica, 24/02/2010,
   · Discurs de balanç de legislatura del president de la Generalitat, 04/10/2010.
   · Foro Nueva Economía, 13/10/2010.
   · Text sense títol ni data.
   · Debat de candidats programa "Esfera pública" Catalunya informació, 24/11/2010.
   · Intervenció al Fòrum PrimeraPlana d'El Periódico, 19/11/2010.
   · Intervenció al Míting de Girona, 20/11/2010.
   · Discus sobre les autopistes i els peatges (no intitulat), s/d.
   · Montilla / mas Cas Palau, s/d.
UI 16131
- Documentacio d'altres persones, 1987-2011 i s/d (1 camisa).
   · Jaume [?]: Intervenció acte Fontana d'Or, 28/05/1987.
   · Raimon Obiols: Xè Aniversari de l'Estatut. Intervenció en el Parlament de Catalunya, 13/12/1989.
   · Montserrat Tura: La seguretat, factor de llibertat i progrés, 29/03/2004.
   · Jose Luis Rodríguez Zapatero: Discurso de investidura, 15/04/2004.
   · Josep Piqué: Comunicación sobre autonomías, 02/10/2004.
   · [Maria Teresa Seseras]: presentació Memòria del 2007 de l'Oficina de la Defensora del Ciutadà del 2007,
08/04/2008.
   · Antoni Castells:
      * Governar el present, guanyar el futur, 14/07/2008, Cercle d'Economia.
      * Una Catalunya líder en una Europa que mira endavant, 15/01/2009.
   · Oriol Nel·lo:
      * Homenatge a Pierre Deffontaines. 27/11/2008.
      * Acte de presentació del documental La mirada d'un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de Reparaz,
28/11/2008.
      * Cada vez queda menos margen para mantenerse al margen. 1r Premio Nueva Cultura del Territorio,
12/02/2009.
   · Josep Maria Recasens: Discurs d'investidura. 16/02/2011.
   . Joan Carreras: La finestra de la independència, s/d.
   · Miquel Iceta: article ABC El necesario respeto a la reglas del juego, s/d.
- Dossiers, 2008-2010 (1 camisa).
   · Dos anys del Govern d'Entesa. Progrés i modernització. Comarques gironines. dos anys de govern, s/d.
   · Relats de l'acció del Govern en la legislatura 2007-2010 a comarques gironines.
UI 16132
- Dossiers, 2004-2012 (1 camisa).
   · Proposta de Llei electoral de Catalunya, s/d.
   · Proporcionalitat i vegueria com a circumscripció electoral, 2004.
   · L'economia catalana: situació actual i prioritats immediates, 2004.
   · Reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con
estatuto de autonomía, 2008.
   · Observaciones de la Generalitat de Cataluña a la propuesta base para un acuerdo de reforma del sistema de
financiación de las comunidades autónomas, 2009.
   · Informe sobre el claustre del Mas del Vent de Palamós, també dit de Ciudad Lineal, 2012.
- Dossiers, 2009-2012 (1 camisa).
   · Baròmetre d'Opinió Política, 2008.
   · Enquesta sobre el Debat de Política General 2009.
   · Índex de satisfacció política, 2009.
   · Baròmetre d'Opinió Política, 2009.
   · Baròmetre d'Opinió Política, 2010.
   · Barómetro de enero. Avance de resultados. CIS. 2012.
UI 16136
- Informes i estudis, 2010 (2 dossiers).
   · Compliment del Pla de Govern, 2010.
   · El Desplegament de l'Estatut de Catalunya, 2010.
UI 19061
- Dossiers, 2010-2011 (1 camisa).
   · Informe de la situació económicofinancera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
públic 12/2010.
   · Baròmetre d'Opinió Pública, 22. 4a onada 2010.
   · Un pacte real i federal. 2011.
   · Bases per al nou finançament. Títol d'Hisenda, pressupot i patrimoni de la Generlitat i hisendes locals, s/d.
   · De la democràcia a la debtocracia, s/d.
   · Finançament de la Generalitat i l'aportació catalana a les finances de l'Estat, s/d.
   · Primera valoració dels resultats de les eleccions municipals. La irrupció del discurs xenòfob.07/2011.
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   · Per Catalunya. Ara, un nou federalisme, s/d.
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208 Eleccions municipals

1979 2011

Documentació de les campanyes de les eleccions municipals de Girona. Es tracta, principalment, de
programes del PSC i altres partits, enquestes, anàlisis electorals i dossiers de premsa. També hi ha
documents relatius a altres municipis, 4 cintes magnetofòniques de RNE i Catalunya Ràdio sobre les
eleccions municipals de 1991 i diverses fotografies. A més hi ha documentació de campanyes
electorals d'altres pobles en les quals Joaquim Nadal hi va participar quan ja no era alcalde de
Girona.
Documentació mecanoscrita en català i, en menor mesura, manuscrita i en castellà.

Les 4 cintes magnetofòniques i les fotografies s'han instal·lat a part, juntament amb la resta del
material fotogràfic i sonor del fons i són gestionades pel CRDI.

-

UI 10811
- Programes electorals del PSC a Girona, 1979 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC a Girona, 1983 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions a Girona, 1983 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC i d'altres formacions a d'altres municipis, 1983 (1 camisa).
- Comissió de llistes del Consell Nacional del PSC, 1983 (1 camisa).

UI 10812
- Documentació de campanya, 1983 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC a Girona, 1987 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions a Girona, 1987 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1987 (1 camisa).

UI 10813
- Enquestes i anàlisis electorals, 1987 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1987 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 1987 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC a Girona, 1991 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions a Girona, 1991 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC i d'altres formacions a d'altres municipis, 1991 (1 camisa).

UI 10814
- Documentació de campanya, 1991 (1 camisa).
- Enquestes i anàlisis electorals, 1991 (1 camisa).

UI 10815
- Resultats electorals, 1991 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 1991 (2 camises).
      I- 23/03/1991-09/05/1991.
      II-10/05/1991-26/05/1991.

UI 10816
- Dossier de premsa, 1991 (1 camisa).
      III- 27/05/1991-27/06/1991.
- Programes electorals del PSC a Girona, 1995 (2 camises).

UI 10817
- Programes electorals del PSC a Girona, 1995 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions a Girona, 1995 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1995 (1 camisa).

UI 10818
- Enquestes i anàlisis electorals, 1995 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1995 (1 camisa).

UI 10819
- Dossier de premsa, 1995 (2 camises).
      I- 01/01/1994-31/12/1994.
      II- 04/01/1995-12/05/1995.

UI 10820
- Dossier de premsa, 1995 (1 camisa).
      III-12/05/1995-25/05/1995.
- Programes electorals del PSC a Girona, 1999 (2 camises i 1 llibreta).

Descripció:
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- Programes electorals del PSC a Girona, 1999 (2 camises i 1 llibreta).

UI 10821
- Programes electorals d'altres formacions a Girona, 1999 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions a d'altres municipis, 1999 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1999 (2 camises).

UI 10822
- Enquestes i anàlisis electorals, 1999 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1999 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 1999 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC a Girona, 2003 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 2003 (1 camisa).

UI 10823
- Enquestes i anàlisis electorals, 2003 (1 camisa).
- Programes electorals i documentació de campanya, 2007 (1 camisa).

UI 11015
- Actes electorals, 2007 (2 camises).
- Documentació de campanya, 2007 (1 camisa).

UI 19068
- Actes i programes electorals, 2011 (1 camisa).
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209 Eleccions al Parlament de Catalunya

1980 2012

Documentació de les campanyes de les eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta,
principalment, de programes del PSC i altres partits, enquestes, anàlisis electorals, materials de
suport per xerrades i debats, i dossiers de premsa.
També hi ha una cinta de vídeo d'una entrevista a TVE de les eleccions del 1995 i tres cartells de la
campanya electoral del PSC del 2003.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català, i puntualment en castellà.
També hi ha un mecanoscrit en francès.

La cinta de vídeo de TVE s'ha instal·lat a part i és gestionada pel CRDI.
La documentació de la UI 10837 es trobava, abans de la realització de l'inventari del fons, dins la
documentació de campanya de les eleccions al Parlament del 2003.
A la UI 10840, la camisa sobre la constitució del nou Parlament i del nou Govern de Catalunya de
2006 inclou dos sonets de Salvador Oliva datats el 2007.
Els tres exemplars del cartell electoral de les eleccions del 2003 s'han inclòs al catàleg de cartells i
documentació gràfica.

-

UI 10823
- Documentació de les eleccions autonòmiques, 1980 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC, 1984 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions, 1984 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1984 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1984 (1 camisa).
UI 10824
- Programes electorals del PSC, 1988 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions, 1988 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1988 (2 camises).
UI 10825
- Enquestes i anàlisis electorals, 1988 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1988 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 1988 (2 camises)
      I- 23/03/1988-15/04/1988.
      II- 16/04/1988-05/05/1988.
UI 10826
- Dossier de premsa 1988 (3 camises).
      III- 06/05/1988-15/05/1988.
      IV- 16/05/1988-21/05/1988.
      V- 22/05/1988-27/05/1988.
UI 10827
- Dossier de premsa, 1988 (1 camisa).
      VI- 28/05/1988-08/07/1988.
- Programes electorals del PSC, 1992 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 1992 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC, 1995 (2 camises).
UI 10828
- Programes electorals del PSC, 1995 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions, 1995 (1 camisa).
- Documentació de precampanya, 1995 (1 camisa)
- Documentació d'estratègia política, 1995 (1 camisa)
UI 10829
- Documentació interna d'estratègia política, 1995 (1 camisa).
- Documentació externa d'estratègia política, 1995 (1 camisa).
- Discursos, 1995 (1 camisa).
UI 10830
- Agenda de campanya, 1995 (1 camisa).
- Full de campanya, 1995 (1 camisa).
- Amics d'en Quim Nadal, 1995 (1 camisa).
- Enquestes i anàlisis electorals, 1995 (1 camisa).
UI 10831
- Resultats electorals, 1995 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 1995 (1 camisa).
- Documentació postelectoral, 1995 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC, 1999 (1 camisa).
UI 10832
- Fulls de campanya, 1999 (1 camisa).
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- Documentació de campanya, 1999 (1 camisa).
UI 10833
- Programes electorals d'altres formacions, 1999 (1 camisa).
- Resultats electorals, 1999 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions, 2003 (1 camisa).
- Programes electorals del PSC, 2003 (2 camises).
UI 10834
- Programes electorals del PSC, 2003 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 2003 (2 camises).
UI 10835
- Documentació de campanya, 2003 (1 camisa).
- Informes de documentació de campanya, 2003 (1 camisa).
- Documentació gironina de campanya, 2003 (1 camisa).
UI 10836
- Documentació gironina de campanya, 2003 (1 camisa).
- Agenda de campanya, 2003 (1 camisa).
- Enquestes i anàlisis electorals, 2003 (1 camisa).
- Dossier de premsa, 2003 (1 camisa).
- Publicacions, 2003 (1 camisa).
UI 10838
- Programes electorals del PSC, 2006 (6 dossiers).
UI 10839
- Programes electorals del PSC, 2006 (4 dossiers).
UI 10840
- Programes electorals del PSC, 2006 (1 camisa).
- Programes electorals d'altres formacions, 2006 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 2006 (1 camisa).
- Enquestes i anàlisis electorals, 2006 (1 camisa).
- Resultats electorals, 2006 (1 camisa).
- Constitució del nou Parlament i del nou Govern de Catalunya, 2006 (1 camisa).
- Entrevistes a diaris, 2006 (1 camisa).
   · Entrevista al diari La Proa. Diari del Baix Empordà, 10/10/2006 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista a La Comarca d'Olot, 26/10/2006 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al diari El Punt, 28/10/2006 (fotocòpia de la publicació).
UI 11000
- Documentació preparatòria del programa electoral del PSC, 1995 (sense camises).
UI 11056
- Agenda i enquestes, 2010 (1 camisa).
- Documentació de precampanya, 2010 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 2010 (1 camisa).
- Entrevistes a diaris, 2010 (1 camisa).
   · Entrevista al diari El Punt, 01/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al diari El Punt, 01/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al Diari de Girona, 20/11/2010 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al diari El Punt, 21/11/2010 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al diari El Punt, 24/11/2010 (fotocòpia de la publicació).
UI 11057
- Documentació de precampanya, 2010 (1 camisa).
- Programa electoral del PSC, 2010 (1 camisa i 1 dossier).
- Documentació de campanya, 2010 (1 camisa).
UI 19061
- Documentació de campanya, 2010 (1 camisa).
- Resultats electorals, 2010 (1 camisa).
- Documentació de campanya, 2012 (1camisa).
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210 Eleccions generals

1982 2011

Documentació de les campanyes de les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat. Es tracta,
principalment, de programes del PSOE i del PSC-PSOE, anàlisis electorals i documents informatius
sobre l'actualitat informativa de la campanya del 2004.
Documentació mecanoscrita en castellà i català. Algun document conté notes manuscrites en català.

-

UI 10841
- 1982 (1 camisa).
- 1989 (1 camisa).
- 1993 (1 camisa).
- 1996 (1 camisa).
- 2000 (1 camisa).
- 2004 (1 camisa).
UI 11018
- 2008 (3 camises).

UI 19068
- 2011 (1 camisa).

Descripció:

211 Eleccions europees

1989 2009

Documentació de les campanyes de les eleccions al Parlament Europeu. Es tracta, principalment, de
programes del PSOE i d'altres partits, enquestes, anàlisis electorals i documentació d'actes.
Documentació mecanoscrita en català i castellà, i puntualment manuscrita.

-

UI 10842
- 1989: resultats electorals (1 camisa).
- 1994: Manifest electoral, programa del PSCi anàlisis (1 camisa).
- 1999: Resultats, programa del PSC i altres formacions (1 camisa).
- 2004: Manifest electoral del PSC (1 camisa).
- 2009: acte central de campanya i resultats(1 camisa).

Descripció:

212 Referèndums

1977 2006

Documentació relacionada amb els referèndums convocats sobre l'ingrés d'Espanya a l'OTAN l'any
1986 i els estatuts d'autonomia de Catalunya dels anys 1979 i 2006. Es tracta de fullets informatius,
correspondència i programes d'actes.
Documentació mecanoscrita en català i castellà.

S'ha deduït que el míting és el de "Volem l'Estatut" per informació de J.N.F. S'ha classificat aquí
perquè està relacionat amb l'Estatut de 1979.

-

UI 11018
- Míting "Volem l'Estatut", 1977 (1 camisa).
- Referèndum sobre l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, 1986 (1 camisa).
- Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006 (1 camisa).
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213 Corrents polítics i grups d'opinió

1982 2015

Documentació relacionada amb grups d'opinió amb els quals Joaquim Nadal ha mantingut tracte. El
que ha generat més documentació és Emprius / Minerva Club d'Opinió, un col·lectiu proper al PSC
que va recolzar la candidatura de Joaquim Nadal a la presidència de la Generalitat de Catalunya el
1995. També hi ha documentació de fundacions amb les quals Joaquim Nadal ha tingut contacte. Es
tracta, principalment, de correspondència, articles de premsa, informes i fullets.
Documentació mecanoscrita en castellà i català.

-

UI 10842
- Emprius / Minerva Club d'Opinió, 1982-1998 (1 camisa).
- Esquerra Socialista, 1992-1993 (1 camisa).
- Col·lectiu Síntesis, 1995 (1 camisa).

UI 11006
- Fundació Carles Pi i Sunyer, 2002-2010 (1 camisa).
- Fundació Baruch Spinoza, 2005-2010 (1 camisa).
- Fundació Josep Sans 2002-2010 (1 camisa).
- Fundació Rafael Masó i Valentí, 2004 (1 camisa).

UI 19062
- Fundació Rafael Campalans, 1997-2007 (2 camises).

UI 19077
- Fundació Baruch Spinoza, 2011 (1 camisa).
- Fundació Carles Pi i Sunyer, 2011-2012 (1 camisa).
- Fundació Josep Sans, 2011-2012 (1 camisa).
- Fundació Rafael Campalans, 2012 (1 camisa).

UI 19092
- Fundació Baruch Spinoza, 2012 (1 camisa).
- Fundació Josep Sans, 2013 (1 camisa).

UI 19099
- Fundació Cares Pi i Sunyer, 2012-2015 (2 camises).
- Taula Ciutadana pel Dret a Decidir, 2013-2014 (1 camisa).
- Fundació Baruch Spinoza, 2014 (1 camisa).
- Fundació Jordi Comas Matamala, 2015 (1 camisa).
- Fundació la Ciutat Invisible, 2013 (1 camisa).

UI 19100
- Fundació la Ciutat Invisible, 2013-2014 i s/d (3 camises).
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214 Candidatura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya

1995

Documentació aplegada per Joaquim Nadal com a candidat del PSC a la presidència de la
Generalitat de Catalunya en les eleccions de 1995. Conté correspondència rebuda i emesa: cartes,
faxos, telegrames, targetes i notes; i també entrevistes i articles amb referències a Joaquim Nadal en
diversos mitjans de comunicació.
Documents manuscrits i mecanoscrits en català i en menor mesura en castellà, puntualment n'hi ha
en francès i anglès.

-

UI 11005
- Correspondència rebuda A - C (1 camisa).
- Correspondència rebuda D - I (1 camisa).
- Correspondència rebuda J - X i remitents desconeguts (1 camisa).
- Correspondència emesa (1 camisa).
- Correspondència entre tercers (1 camisa).
UI 11007
- Presència en mitjans de comunicació (1 camisa):
   · Article amb referència a Joaquim Nadal a Tribuna BCN, 24/07/1995 (fotocòpia de la publicació).
   · Enquesta al diari La Vanguardia, 28/08/1995 (fotocòpia de la publicació).
   · Entrevista al diari La Vanguardia, 31/08/1995 (recull de premsa).
   · Enquesta al diari La Vanguardia, 09/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
   · Enquesta al diari La Vanguardia, 11/09/1995 (manuscrit, mecanoscriti recull de premsa).
   · Entrevista al butlletí El Socialista, núm. 31, 09/1995 (butlletí).
   · Entrevista a la revista escolar del Col·legi Garbí, 11/1995 (manuscrit).
   · Entrevista a la revista La Rosa Barcelona, núm. 24, 11/1995 (revista).
   · Entrevista a la revista Interviú, 11/1995 (revista).
   · Entrevista a al butlletí Endavant, 12/1995 (butlletí).
   · Entrevista a la revista escolar del Col·legi Garbí, s/d, (mecanoscrit).

Descripció:

215 Documentació de Pasqual Maragall

1987 2007

Documentació produïda per Pasqual Maragall i aplegada per Joaquim Nadal. Es tracta de
conferències, documentació de suport en reunions i debats al Parlament de Catalunya,
correspondència i publicacions.
Documentació mecanoscrita en català, i en menor mesura manuscrita i en castellà.

1 Any de Govern s'ha deduït que és d'una altra persona perquè es dirigeix a Pasqual Margall en
tercera persona.

-

UI 10837
- Conferències i textos de Pasqual Maragall anteriors a les eleccions, 1987-2003 (sense camises).
UI 11049
- Discursos al Parlament de Catalunya, 2001-2004 (1 camisa).
- Declaracions, 2003-2006 i s/d (1 camisa).
- Conferències, 1997-2007 (1 camisa).
UI 11050
- Debats al Parlament, 1994, 2000-2004 (1 camisa).
- Correspondència, 1987, 2003-2006 (1 camisa).
- Reunions, 2005 (1 camisa).
- Publicacions alienes, 2004-2006 (1 camisa).
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216 Documentació identificativa

1989 2010

Passis i carnets identificats per a l'assistència a diversos actes.

-
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311 Correspondència rebuda com a alcalde

1976 2006

Correspondència de tipus personal rebuda com a alcalde o a través de l'Ajunament de Girona. Inclou
documentació relacionada amb actes oficials, felicitacions pels seus nomenaments, així com notes,
anònims i altres curiositats.
La documentació d'actes oficials i d'entitats, està constituïda bàsicament per invitacions,
convocatòries, programes i menús. Les notes, anònims i curiositats són missatges curts intercanviats
entre companys durant reunions i plens o amb les secretàries; cartes i altres documents firmats amb
pseudònims; retalls de diaris i, també, documents amb errors.
Destaca la correspondència amb Agustí Constans i Garganta i amb el president Josep Tarradellas.
També hi ha documentació relacionada amb les gestions realitzades per Joaquim Nadal amb terceres
persones per a l'ingrés d'alguns fons a l'Arxiu Municipal de Girona, com per exemple amb l'escriptor
Josep Maria Gironella (1998-2002), per a l'ingrés del fons de l'advocat Emili Grahit (1976) i un informe
de l'Arxiu Municipal de 1978, quan Joaquim Nadal encara no era alcalde.
A la unitat d'instal·lació 11027 hi ha la correspondència emesa per Joaquim Nadal en el moment de
deixar l'alcaldia.
A la camisa de Correspondència rebuda com alcalde 2001-2006 i Notes, anònims i curiositats
2001-2006 hi ha correspondència adreçada a l'alcaldessa Anna Pagans a partir del 2002.
A partir de la unitat d'instal·lació 11019 la correspondència està agrupada per anys i alfabèticament,
excepte la de la unitat d'instal·lació 11027. En aquesta està ordenada alfabèticament perquè estava
en una carpeta a part i s'ha respectat la separació inicial. Els actes oficials estan ordenats
cronològicament, així com les notes, anònims i curiositats.
S'inclouen fotografies, disquets, documents audiovisuals i obra editada aliena adjunts a la
correspondència.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català i castellà, i puntualment en anglès, francès i
idioma sense identificar.

La documentació de les camises de la unitat d'instal·lació 11027 estava en una carpeta anomenada:
CiU 1988-1996.
La correspondència sense data s'ha mantingut dins les carpetes de la documentació datada amb
què s'ha trobat, excepte en les carpetes on hi havia correspondència de diferents anys barrejada,
que en aquest cas s'ha agrupat per períodes/anys extrems.
S'han traspassat al CRDI fotografies, disquets i documentació audiovisual adjuntes a la
correspondència entre 1986 i 2006 de les UI 11020 - 11026. L'obra editada s'ha traspassat a la
Biblioteca.
La documentació de les UI: 10846, 10847, 11019-11022, i la correspondència rebuda fins a 2001 de
les UI 11023 i 11027 ha estat catalogada, excepte una felicitació i una carta del 2001 incorporades
posteriorment.

-

UI 10843
- Gestions relatives a donacions a l'AMGi, 1976-2002 (1 camisa).
- Felicitacions per l'elecció com alcalde de Girona, 1979 -1987 (3 camises).
UI 10844
- Felicitacions per l'elecció com alcalde de Girona, 1991-2002 (5 camises).
UI 10845
- Notes, anònims i curiositats, 1979-1986 (8 camises).
UI 10846
- Correspondència personal, 1979-1992 (14 camises).
UI 10847
- Correspondència personal, 1993-2001 (9 camises).
- Correspondència personal, rebuda s/d trobada entre 1979-1986 (1 camisa).
- Correspondència personal, emesa s/d trobada entre 1979-1986 (1 camisa).
UI 10848
- Qüestions personals i curioses, 1979-1983 (5 camises).
UI 10849
- Correspondència amb Agustí Constans i Garganta, 1986-1992 (7 camises).
UI 10850
- Correspondència amb Agustí Constans i Garganta, 1993-2000 (8 camises).
- Correspondència i altra documentació vinculada al President Josep Tarradellas, 1978-1987 (1 camisa).
UI 11019
- Correspondència amb Santiago Lluís Canals, 1984-1990 (2 camises).
UI 11020
- Correspondència rebuda com alcalde, 1980-1985 (3 camises)
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UI 11020
- Correspondència rebuda com alcalde, 1980-1985 (3 camises)
- Correspondència rebuda com alcalde, s/d trobada entre 1985-1987 (1 camisa).
- Correspondència rebuda com alcalde, 1986-1987 (2 camises).
- Correspondència rebuda com alcalde, s/d trobada entre 1983-1985 (1 camisa).
UI 11021
- Correspondència rebuda com alcalde, 1988 i s/d trobada entre 1988-1989 (1 camisa).
- Correspondència rebuda com alcalde, 1989-1991 (3 camises).
UI 11022
- Correspondència rebuda com alcalde, 1992-1996 (5 camises).
UI 11023
- Correspondència rebuda com alcalde, 1997-2006 (3 camises).
- Correspondència entre tercers, 1997-2000 (1 camisa).
- Notes, anònims i curiositats, 1983-1984 (2 camises).
UI 11024
- Notes, anònims i curiositats, 1985-1987 (3 camises).
- Notes, anònims i curiositats sense data trobades entre 1983-1987 (1 camisa).
- Notes, anònims i curiositats, 1988 (1 camisa).
- Notes, anònims i curiositats sense data trobades entre 1988-1989 (1 camisa).
UI 11025
- Notes, anònims i curiositats, 1989-1991 (4 camises).
UI 11026
- Notes, anònims i curiositats, 1992-2006 (8 camises).
UI 11027
- Correspondència rebuda com alcalde, 1988-1992 (1 camisa).
- Notes, anònims i curiositats, 1988-1994 (1 camisa)
- Correspondència emesa per Joaquim Nadal, 1993-2002 (1 camisa).
- Invitacions, convocatòries, programes d'actes oficials, 1988-1996 (1 camisa)
- Actes oficials, 1983-1989 (1 camisa).
- Actes oficials, 1990-1999 (1 camisa).

UI 16137
- Correspondència rebuda renúncia Alcaldia, 2001-2002 (2 camises).
- Correus electrònics renúncia Alcaldia, 2001-2002 (1 camisa).
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312 Actuacions municipals

1979 2003

Documentació sobre diverses actuacions municipals: informes d'Alcaldia, dossiers de diverses àrees
de l'administració municipal, reculls de premsa, documentació de suport al Ple, manuscrits i notes.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català i castellà i, puntualment, en anglès i francès.

A la UI 10856 hi ha un conveni de col·laboració per a un possible agermanament de Girona amb
Ítaca del 1994.
El  Pla director i projecte de restauració de la façana barroca de la Catedral de Girona inclou una
diapositiva.

-

UI 10850
- Informes d'Alcaldia, 1985-1990 (3 dossiers).
- Gestions per a la compra del seminari per part de la UdG, 1994-1996 (1 camisa).
UI 10851
- Informes d'Alcaldia, 1990-1999 (7 dossiers).
    Escola Taller, 1990/1991/1992.
    Sales Municipals d'Exposicions ,1993.
    Informe de l'Ajuntament de Figueres sobre la col·lecció Tomàs Mallol, 1994.
    Institut Municipal d'Història de Barcelona, 1994.
    Situació de la Dona a Girona, 1999.
UI 10852
- Documentació relativa a les relacions entre l'Ajuntament de Girona i el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya en relació a la política d'habitatges públics i polítiques d'assistència social, 1986-1993
(sense camises).
UI 10853
- Manuscrits i notes municipals, 1991-1995 (6 llibretes).
UI 10854
- Documentació de la candidatura de Girona com a ciutat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, 1982-1995
(sense camises).
UI 10855
- Dossiers de l'Àrea d'Educació i Cultura, 1979-1996 (16 dossiers).
     Dossiers sobre l'Aula de Natura, Formació d'Animadors, Viure la Ciutat, Taller d'Història, Casa de Colònies
Can Feixes.
     Dossier sobre l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, 1979-1984.
     Memòria del Call, 1995/1996.
     I Curs d'actualització per a guàrdies, 1980.
     Avantprojecte d'Aula d'Història / Taller d'Història / Quadern de Treball del Museu, 1980-1994.
     Escola de Formació d'Educadors en el lleure infantil i juvenil, 1983.
     Consell Escolar Municipal, 1993-1994.
     IV Trobada de Corals Escolars.
UI 10856
- Dossiers de diverses àrees, 1981-1997 (11 dossiers).
UI 11028
- Reunió de la comissió de govern, 1993-1994 (1 camisa).
- Documentació de diverses àrees, 1998-2003 (1 camisa).
- Reunió sobre el pressupost, 2001 (1 camisa).
UI 19097
- Dossiers de diverses àrees (17 dossiers).
     Presentació del Pla director i projecte de restauració de la façana barroca de la Catedral de Girona. 2000.
     Variant de Girona. 1983.
     Ville de Girona. Promotion d'un complexe immobilier. 1985.
     Proposta per la realització d'un estudi per definir el producte turístic de la ciutat de Girona i la seva promoció.
1991.
    Programa d'educació ambiental. 1993.
    El Pla de ciutat de Girona. 1994.
    Servei d'atenció i informació al ciutadà. Avantprojecte. 1996.
    Gérone - Espagne. Le territoire de la gare: bassin d'attraction, intermodalité et service. 1996.
    Posició i paper de l'estació d'alta velocitat a Girona. 1996.
    Els centres cívics. 2000.
    Meaning in valued landscapes: a semiotic Approach. s/d.
   Girona-Barcelona. Informació estadística i activitat econòmica. s/d.
   Concurs d'idees per les dependències administratives de la Generalitat de Catalunya a l'illa de l'hospital de
S[an]ta Caterina de Girona. s/d.
    Agenda 21 local de Girona. s/d.
UI 19098
- Dossiers de diverses àrees (12 dossiers).
    Informe sociolaboral de al ciutat de Girona. 1999.
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    Informe sociolaboral de al ciutat de Girona. 1999.
    Les activitats culturals a la ciutat de Girona: diagnòstic i perspectives de futur. 1999.
    Memòria 2000. Oficina de la Defensora del Ciutadà. 2000.
    Festival de Músiques Religioses del Món. Girona. 2000.
    Proyecto Urban-Girona. Memoria. 2000.
    Girona habitable. Memòria de gestió urbanística per a la rehabilitació del Barri Vell. 1997.
    Balanç de gestió urbanística 1998.
    Barri Vell. Memòria de gestió urbanística per a la rehabilitació. 1998.
    Balanç de gestió urbanística. 1999.
    Barri Vell. Memòria de gestió urbanística per a la rehabilitació. 1999.
    Barri Vell. Memòria de gestió urbanística per a la rehabilitació. 2000.

313 Congressos i jornades a Girona

1983 2001

Dossiers i tríptics de jornades, congressos i seminaris celebrats a Girona.
Documentació mecanoscrita en català i castellà, i puntualment en anglès.

S'ha inclòs en aquesta sèrie la reunió per a la constitució del Patronat de la Fundació Institut Jaume
Vicens Vives.

-

UI 10857
- Documentació de jornades i congressos celebrats a Girona, 1983-2001 (10 dossiers i 1 camisa).
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314 Discursos i parlaments

1979 2002

Discursos i parlaments pronunciats per Joaquim Nadal en actes públics als quals va assistir com a
alcalde de Girona, com la presa de possessió del càrrec d'alcade, la benvinguda de personalitats,
pregons, inauguracions i entrega de premis. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits i fullets.
Documentació predominantment mecanoscrita en català i, en menor mesura, manuscrita i en
castellà, anglès i francès.

El pregó Rambla no té data i no és segur que pertanyi a aquesta sèrie. Probablement és un pregó
de les Festes de Primavera. La correspondència relacionada amb aquesta sèrie s'ha classificat a la
sèrie Correspondència rebuda com alcalde (311).

-

UI 10990
Discursos i parlaments, 1979-1991 (1 camisa):
- Discurs de la presa de possessió d'alcalde, Girona, 19/04/1979 (fotocòpia de l'acta de constitució de
l'Ajuntament).
- Discurs de la presa de possessió d'alcalde, Girona, 24/05/1983 (mecanoscrit, fotocòpia de l'acta de constitució
de l'Ajuntament).
- Discurs amb motiu de la visita del M. H. Sr. Jordi Pujol, President de la Generalitat, 07/12/1983 (fotocòpia del
mecanoscrit).
- Discurs amb motiu de l'entrega de la bandera al regiment Ultònia 59, 17/11/1984 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Discurs de l'Acte Commemoratiu del Dia d'Europa, Girona, 05/05/1985 (fotocòpia de la publicació).
- Discurs per la inauguració de la primera Planta depuradora, 27/05/1996 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Discurs de la presa de possessió de l'alcade, Girona, 30/06/1987 (mecanoscrit i fotocòpia de l'acta de
consititució de l'Ajuntament).
- Discurs per la visita de Honorable Sr. Jordi Pujol, 13/02/1988 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Discurs de l'acte institucional al Parlament de Catalunya en commemoració dels 10 anys d'ajuntaments
democràtics, Barcelona, 03/04/1989 (manuscrit i altres materials mecanoscrits).
- Discurs al Senat a la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial, Madrid, 04/05/1989
(exemplar del diari de sesions).
- Notes del guió de la intervenció a l'acte d'inauguració de la delegació a Girona del Patronat Català Pro Europa,
10/05/1989 (manuscrit).
- Discurs amb motiu de la visita del Príncep d'Astúries i de Girona a la ciutat, Girona, 21/04/1990 (manuscrit i
mecanoscrit).
- Discurs de la presa de possessió d'alcalde, Girona, 15/06/1991 (manuscrit, mecanoscrit i esborrany de l'acta de
constitució de l'Ajuntament).

Dicursos i parlaments, 1992-2002 (1 camisa):
- Parlament d'inauguració del simposi Drets lingüístics i culturals a les regions d'Europa, Girona, 23/04/1992
(programa).
- Inauguració de l'exposició Le peuple catalan juif au moyen-age, França, 18/06/1992 (mecanoscrit i programa).
- Premis literaris de Girona, Girona, 14/11/1992 (manuscrit, nota i materials mecanoscrits).
- Discurs de la inauguració de l'exposició a Jerusalem, 01/04/1993 (mecanoscrit).
- Discurs American Sephardi Federation, 31/05/1993 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Inauguració de l'exposició sobre el Centenari de les Bases de Manresa, Casa de Cultura, 11/09/1993 (manuscrit
i mecanoscrit).
- Guió intervenció de la visita de J. Borrell amb motiu de la signatura del conveni amb MOPTIMA pla d'accessos a
Girona, 18/06/1994 (manuscrit).
- Discurs de salutació oficial de la delegació gironina al viatge a Ítaca, Grècia, 24/09/1994 (mecanoscrit).
- Discurs al Centro Cultural Parque de España de Rosario, Argentina, 03/10/1994 (mecanoscrit).
- Discurs al Colegio Parque de España de Rosario, Argentina, 04/10/1994 (manuscrit i mecanoscrit).
- Discurs de la presa de possessió de l'alcalde, Girona, 17/06/1995 (manuscrit, mecanoscrit i esborrany de l'acta
de constitució de l'Ajuntament).
- Parlament per la Nit de Poetes, Girona, 22/09/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Parlament pel 55è aniversari de la promoció de l'Institut Vell, Girona, 04/10/1996 (mecanoscrit).
- Parlament en el 4t Col·loqui d'Història Agrària. Història de la Ramaderia i la Veterinària als Països Catalans,
Barcelona, 24/05/1997 (programes).
- Conferència d'alcaldes a la ciutat de Chang-Chun, Xina, 27/08/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Inauguració de l'escola Annexa, Girona, 21/03/1999 (fotocòpia del manuscrit i mecanoscrit).
- Discurs de presa de possessió d'alcalde, Girona, 03/07/1999 (mecanoscrit).
- Inauguració del nou edifici del diari El Punt, Girona, 26/05/2000 (manuscrit i mecanoscrit).
- Discurs del ple de l'Ajuntament del 02/2002, Girona (mecanoscrit).

Pregons, 1979-1996 (1 camisa):
- Pregó de la Festa Major de Sant Sadurní, 10/1979 (recull del butlletí Informatiu de l'Ajuntament).
- Pregó de la Festa Major de Blanes, 24/07/1980 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Pregó de la Festa Major de Castelló d'Empúries, 10/08/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia del llibre 4
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festes, 4 pregons i 1 agermanament. Castelló d'Empúries, 10 d'agost-Sant Llorenç, 1982-1984-1985-1986).
- Pregó de la Festa Major de Vilanova del Camí, 02/09/1983 (manuscrit i programa).
- Pregó de la Festa Major de Salt, 24/07/1985 (mecanoscrit i retall del programa).
- Pregó de la Festa Major d'Olesa, 21/08/1985 (manuscrit).
- Pregó de la Festa Major de Tarragona, 22/09/1985 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia del Llilbre dels pregons
1985-1991).
- Pregó de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, 31/07/1986 (manuscrit).
- Pregó de la Festa Major de Fortià, 27/07/1987 (programa).
- Pregó de la festa de la Penya Doble Set, 05/06/1989 (manuscrit).
- Pregó de la Festa Major de Vilaroja, 15/06/1990 (manuscrit i mecanoscrit).
- Pregó de la Festa Major de Paüls, 13/08/1990 (mecanoscrit i fotocòpia del mecanoscrit).
- Pregó de la Festa Major de Sant Gregori, 16/07/1993 (manuscrit).
- Pregó de la Festa Major de Tivissa, 07/1993 (publicació i fotocòpia de la publicació).
- Pregó de la Festa Major de Paüls, 14/08/1995 (mecanoscrit i fax del mecanoscrit).
- Pregó de la Festa Major de Cassà, 06/1996 (manuscrit).
- Pregó de la Festa Major de Constantí, 31/07/1996 (manuscrit i mecanoscrit).
- Pregó de la Festa Major d'El Pinell, 08/08/1996 (manuscrit, mecanoscrit, recull de premsa i retall d'una
publicació).
- Pregó Rambla, s/d (manuscrit).
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315 Documentació de viatges

1980 2001

Documentació relacionada amb els viatges oficials realitzats com a alcalde de la ciutat. Es tracta
d'informació turística, dossiers culturals, programes, correspondència, escrits de les seves estades,
entrevistes i premsa.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en castellà, anglès, francès, italià,
català i, puntualment, en alemany.

El viatge a Aachen i Estrasburg va ser amb una comitiva d'en Jordi Pujol, possiblement és un viatge
com a diputat del Parlament. Del viatge a Madrid només hi ha la targeta de l'hotel.

-

UI 10858
- Strasbourg 1980 (1 camisa).
- Reggio Emilia 11/1983 (1 camisa).
- Cuba 3/1984 (1 camisa).
- Nova York 05/1984 (1 camisa).
- Aachen i Estrasburg 03/1985 (1 camisa)
UI 10859
- Nova York 11-12/1985 (1 camisa).
- Gran Bretanya 03/1988 (1 camisa).
- Brussel·les 06/1988 (1 camisa).
UI 10860
- Xile 10/1988 (sense camises).
UI 10861
- Xile 10/1988. Premsa (sense camises).
UI 10862
- Israel 04/1989 (sense camises).
UI 10863
- Cannes 07/1989 (1 camisa).
- Nova York 11/1989 (1 camisa).
- París 01/1990 (1 camisa).
- Sevilla 03/1990 (1 camisa).
- Wakefield (Gran Bretanya) 03/1990 (1 camisa).
- Santander 05/1990 (1 camisa).
- Madrid 08-09/1990 (1 camisa).
- Toledo 03/1991 (1 camisa).
- La Seu d'Urgell 09/1991 (1 camisa).
- Reggio Emilia 06/1992 (1 camisa).
- Praga 10/1992 (1 camisa).
- Nova York 12/1992 (1 camisa).
- Brussel·les i Suïssa 12/1992 (1 camisa).
UI 10864
- Nova York 02-03/1993 (1 camisa).
- Israel 03-04/1993 (1 camisa).
- Nova York 05-06/1993 (1 camisa).
- Roma 01/1994 (1 camisa).
- Vitòria 06/1994 (1 camisa).
- Brussel·les 06/1994 (1 camisa).
UI 10865
- Buenos Aires, 10/1994 (1 camisa).
- Torí, 11/1994 (1 camisa).
- Nova York, 02/1995 (1 camisa).
- Nottingham (Gran Bretanya), 06/1996 (1 camisa).
UI 10866
- Lisboa, 10/1996 (1 camisa).
- Reggio Emilia, 01/1997 (1 camisa).
- Alfàs del Pi i Alacant, 04/1997 (1 camisa).
- Calvià (Mallorca), 04/1997 (1 camisa).
- Roma, 04/1997 (1 camisa).
- Santiago de Compostela, 09/1997 (1 camisa).
- Maó (Menorca), 09/1997 (1 camisa).
- Vitòria, 10/1997 (1 camisa).
- Brussel·les, 11/1997 (1 camisa).
UI 10867
- València, 01/1998 (1 camisa).
- Florència, 04/1998 (1 camisa).
- Roma, 04/1998 (1 camisa).
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- Segovia, 05/1998 (1 camisa).
- Sarajevo, 06/1998 (1 camisa).
UI 10868
- Gijón, 07/1998 (1 camisa).
- Brussel·les, 07/1998 (1 camisa).
- Caracas, 07/1998 (1 camisa).
- Changchum (Xina), 08/1998 (1 camisa).
UI 10869
- Sarajevo, 10/1998 (1 camisa).
- Sarajevo, 12/1998 (1 camisa).
- Sevilla, 01/1999 (1 camisa).
- Nova York, 02/1999 (1 camisa).
UI 10870
- Israel, 03/1999 (1 camisa).
- Pàdua, 05/1999 (1 camisa).
- Jaén, 09/1999 (1 camisa).
- Novi Sad (Iugoslàvia), 09/1999 (1 camisa).
- El Caire, 03/2000 (1 camisa).
- Sevilla, 03/2000 (1 camisa).
UI 10871
- Roma, 06/2000 (1 camisa).
- Montpellier, 07/2000 (1 camisa).
- Nàpols, 12/2000 (1 camisa).
- Jaén, 12/2000 (1 camisa).
- Florència, 12/2001 (1 camisa).
- Madrid, 11-12/2001 (1 camisa).

34



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

316 Presència en mitjans de comunicació

1980 2002

Documentació en suport paper derivada de la presència de J.N.F. en diversos mitjans de
comunicació. Conté cintes magnetofòniques amb gravacions d'intervencions radiofòniques de
Joaquim Nadal, entrevistes i enquestes per a mitjans de comunicació escrits i estudis sobre qüestions
diverses. Finalment, també hi ha un recull de premsa amb articles que fan referència a Joaquim
Nadal. Es tracta d'exemplars i fotocòpies de revistes o diaris. Puntualment, es troba el qüestionari
original amb les respostes.
Documentació manuscrita i mecanoscrita en català i castellà. També hi ha un diari en francès.

La llibreta intitulada "TVGirona L'alcalde fil directe. 19/10/92 - 03/06/94" probablement és del
programa de ràdio El ciutadà té la paraula, atès que el programa Fil Directe es va estrenar el
13/01/1993 i les dates de les notes no encaixen amb la programació setmanal del programa. La
llibreta que comença el 27/01/1993 sí encaixa amb dates setmanals de l'inici del programa el dia 13.
Les 113 cintes magnetofòniques amb gravacions d'intervencions radiofòniques de Joaquim Nadal als
programes de Banda i banda (2004), a Radio Euskadi (1999) i a Ràdio Grup s'han instal·lat a part,
amb la resta del material sonor del fons, i són gestionades pel CRDI. D'aquestes, 110 cintes,
instal·lades en 3 UI, contenen gravacions d'intervencions radiofòniques de Joaquim Nadal com a
alcalde i provenen, possiblement, d'Alcaldia.
S'ha traspassat al CRDI dues fotografies adjuntes a la carta emesa per Antonio Pedro Ramon el 9 de
març de 1998 per a J.N.F. a través del programa Fil directe amb l'alcalde.
L'entrevista a la revista Catalunya al segle XXI s'ha datat al 1994 perquè s'ha trobat amb
documentació d'aquest any.
L'entrevista pel Concurs Roura de dibuix,10è aniversari s'ha datat al 1997 perquè s'ha trobat amb
documentació d'aquest any.
S'ha classificat en aquesta sèrie la referència a Joaquim Nadal en el llibre ¿Qué diablos es
Cataluña? de 1990.
La correspondència rebuda de l'audiència dels programes s'ha classificat a Correspondència rebuda
com alcalde (311).

-

UI 10991
- Articles o referències a J.N.F. 1980-2002 (8 camises).
- Entrevistes i enquestes, 1982-1991 (6 camises).
  · Enquesta a la revista Crisis, s/d (manuscrit i mecanoscrit).
  · Enquesta sobre el Patronat Catala Pro Europa, s/d (manuscrit).
  · Enquesta al diari La Vanguardia, 1982 (mecanoscrit).
  · Enquesta al diari Punt Diari, 11/09/1983 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista El Món, 15/11/1985 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Serra d'Or, 12/1985 (manuscrit, mecanoscrits, fotocòpia de la publicació i revista).
  · Entrevista a la revista El Món, 12/1987 (revista).
  · Entrevista a la revista El Temps, 05/03/1988 (revista).
  · Entrevista al butlletí Espina bífida i/o hidrocefàlia de Girona, 06/1988 (butlletí).
  · Entrevista a la revista Petiades, 10/1988 (revista).
  · Entrevista a la revista Cicatriz, 12/1988 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a El Tarlà. Revista de l'escola pública de Girona, primavera 1989 (revista).
  · Entrevista a Selecció Girona Magazine, hivern 1989 (revista).
  · Enquesta al diari El País, 19/04/1990 (manuscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Enquesta a la revista El Temps, 01/1990 (revista).
  · Entrevista a la revista Race club, 06/1990 (revista).
  · Entrevista al Diari de Girona, 03/10/1990 (mecanoscrit).
  · Entrevista a la revista Metatasi, 04/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
  · Entrevista a la revista Claxon, 06/1991 (revista).
UI 10992
- Entrevistes i enquestes, 1992-2002 (8 camises):
  · Enquesta a la revista El Temps, 28/09/1992 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista El Temps, 06/09/1993 (revista).
  · Entrevista a la revista Inmobiliaria y decoración, 11/1993 (revista).
  · Entrevista al butlletí El món laboral a les comarques gironines, 11/1993 (butlletí).
  · Entrevista per la direcció general d'Ocupació, 1993 (manuscrit).
  · Entrevista al diari La Vanguardia, 06/02/1994 (fotocòpia de la publicació).
  · Enquesta al diari La Vanguardia, 11/05/1994 (mecanoscrit i retall de diari).
  · Entrevista al diari Avui, 24/11/1994 (fotocòpia de la publicació).
  · Enquesta a RACC club, 07/1994 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Catalunya al segle XXI, 1994 (fotocòpia de la publicació).
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  · Enquesta a RACC club, 07/1994 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Catalunya al segle XXI, 1994 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a Unió. Revista de la Unió de Colles Sardanistes, 04/1995 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Muts a la Gàbia, 1995 (revista).
  · Entrevista al diari La Vanguardia, 23/01/1996 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Dominical. Guia de Premsa, 01/1996 (revista).
  · Entrevista a la revista API. Catalunya  Immobiliària, 04/1996 (revista).
  · Entrevista a Aurora, 18/11/1996 (mecanoscrit i fotocòpia del manuscrit).
  · Entrevista al Diari de Girona, 15/01/1997 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari El Punt, 24/02/1997 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al Diari de Girona, 20/04/1997 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari El Mercat de Girona, 04/1997 (recull de premsa).
  · Entrevista a la revista Serra d'Or, 09/1997 (revista).
  · Entrevista al diari La Vanguardia, 14/09/1997 (retall de diari).
  · Entrevista al diari El Correo, 08/10/1997 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari El País, 08/10/1997 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista pel Concurs Roura de dibuix.10è aniversari, 1997 (fotocòpia de la publicació i mecanoscrit).
  · Entrevista pel llibre Memòria de Catalunya. Del retorn de Tarradellas al pacte Pujol-Aznar, Madrid, 1997
(fotocòpia de la publicació).
  · Enquesta per la revista de la Coordinadora Catalanda de Fundacions, 1997 (manuscrit i mecanoscrit).
  · Entrevista a El Ter. Revista de la terra, de la indústria i de les arts, 02/1998 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista escolar Temps per a tot, 02/1998 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari La Vanguardia, 07/06/1998 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista per CIFA. Revista de serveis personals locals, 09/1998 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista per les revistes Revenda i Claxon, 10/1998 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari El Periòdic d'Andorra, 18/10/1998 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Endavant, hivern 1998 (revista).
  · Entrevista al diari Cinco Días, 10/05/1999 (recull de premsa).
  · Entrevista al diari El País, 11/05/1998 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista al diari El Periódico, 16/05/1999 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista a la revista Infotursa. Revista de información general, turismo, cultura y gastronomía, 1999
(revista).
  · Entrevista al diari Midi Libre Catalan, 14/05/2000 (recull de premsa).
  · Enquesta per la revista del Col·legi de Metges de Girona, 13/02/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
  · Entrevista pel suplement L'extra, 02/2001 (fotocòpia de la publicació).
  · Entrevista pel butlletí del GEiEG, 03/2001 (butlletí).
  · Qüestionari per la revista Eliseu Climent, 01/2002 (mecanoscrit).

UI 11002
- Participació al programa L'Alcalde té la paraula de Cadena Ser, 1983-1992 (1 camisa i 5 llibretes).
- Participació al programa Fil Directe de Televisió de Girona, 1993-2001 (1 camisa i 2 llibretes).
- Notes fruit de la participació en mitjans audiovisuals, 1995-1997 (1 camisa).
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319 Agendes i dietaris personals

1979 2001

Agendes personals amb anotacions d'activitats públiques i privades. Les agendes són on hi ha
anotades les activitats dia a dia, en canvi a les complementàries s'anota els diferents tasques que
sorgeixen al dia a dia.
Documentació manuscrita, i en menor mesura mecanoscrita, en català.

-

UI 10762
- Agendes 1979-1984 (6 llibretes).
UI 10763
- Agendes 1985-1988 (4 llibretes).
UI 10764
- Agendes 1989-1992 (4 llibretes).
UI 10765
- Agendes 1993-1995 (3 llibretes).
UI 10766
- Agendes 1996-1998 (3 llibretes).
UI 10767
- Agendes 1999-2001 (3 llibretes).
UI 10768
- Agendes complementàries 11/1/1988-15/10/1992 i 2/1/1996-5/10/1998 (11 llibretes).
UI 10769
- Agendes complementàries 06/05/1989-24/10/1990 (2 llibretes).
UI 10770
- Agendes complementàries 28/11/1990-07/04/1992 (4 llibretes).
UI 10771
- Agendes complementàries 08/04/1992-07/05/1993 (4 llibretes).
UI 10772
- Agendes complementàries 09/09/1993-30/01/1995 (5 llibretes).
UI 10773
- Agendes complementàries 30/01/1995-18/09/1995 (3 llibretes).
UI 11079
- Agendes complementàries 19/09/1995-16/10/1995 (5 llibretes).
UI 11080
- Agendes complementàries 16/10/1995-27/10/1997 (5 llibretes).
UI 11081
- Agendes complementàries 27/10/1997-03/11/1998 (4 llibretes).
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321 Correspondència com a diputat

1994 2013

Correspondència rebuda com a diputat del Parlament de Catalunya: durant la V legislatura com a
president del Grup Socialista i durant la VI legislatura com a portaveu del Grup Socialista.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català i castellà.

La documentació de la UI 10881 a la 10900 ha estat catalogada. A la carpeta de la UI 16139 de
correspondència rebuda relativa a que deixa la política hi ha fotografies.

-

UI 10881
- 09/1994-11/1996 (sense camises).
UI 10882
- 05/1996-12/1996 (sense camises).
UI 10883
- 01/1997-05/1997 (sense camises).
UI 10884
- 06/1997-09/1997 (sense camises).
UI 10885
- 09/1997-09/1998 (sense camises).
UI 10886
- 10/1998-03/1999 (sense camises).
UI 10887
- 03/1999-07/1999 (sense camises).
UI 10888
- 10/1999-05/2001 amb resposta escrita (sense camises).
UI 10889
- 01/2001-12/2001 amb resposta escrita (sense camises).
UI 10890
- 01/2002-07/2002 amb resposta escrita (sense camises).
UI 10891
- 04/2002-10/2002 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10892
- 01/2002-11/2002 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10893
- 12/2001-02/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10894
- 07/2002-04/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10895
- 02/2002-07/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10896
- 07/2003-11/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10897
- 01/2000-01/2002 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10898
- 02/2002-02/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10899
- 03/2003-11/2003 sense resposta escrita (sense camises).
UI 10900
- 01/2002-04/2003 documentació privada amb paper oficial del Parlament (sense camises).
- 04/1997-12/2010 (1 camisa).
   · Emesa.
   · Rebuda.
   · Tercers.
   · Correus electrònics.
UI 16139
- Correspondència rebuda relativa a que deixa la política, 2012-2013 (1 camisa).
- Correspondència rebuda, 2001-2012 (1 camisa).
UI 19070
- Agraïments, 12/2010-12/2011 (1 camisa).
- Correspondència amb ajuntaments i altres entitats, 01/2011-12/2011 (3 camises).
UI 19071
- Correspondència relativa a actes, 2011 (1 camisa).
- Correspondència emesa, 2011 (1 camisa).
- Correspondència rebuda, 2011 (1 camisa).

UI 19080
- Correspondència Generalitat, 2011-2012 (1 camisa).
- Correspondència president de la Generalitat, 2011 (1 camisa).
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- Correspondència president de la Generalitat, 2011 (1 camisa).
- Correspondència Parlament, 2010-2011 (1 camisa).
- Correspondència agraïments, 2012 (1 camisa).

UI 19081
- Correspondència diversos, 2010-2012 (1 camisa).
- Correspondència felicitacions, 2011-2012 (1 camisa).
- Correspondència invitacions i excuses assistències actes, 2012 (1 camisa).
- Correspondència designació representants, 2011-2012 (1 camisa).
- Correspondència diversos, 2012 (1 camisa).

UI 19082
- Correspondència acusament de recepció, mocions ajuntaments i altres, 2012 (1 camisa).

322 Intervencions parlamentàries

1984 2003

Documentació generada per les intervencions de Joaquim Nadal al Parlament de Catalunya. Es tracta
de fotocòpies de diaris de sessions, llistats d'intervencions, materials de suport i apunts.
Documentació mecanoscrita, i puntualment manuscrita, en català.

-

UI 10901
- 1984-1995 (13 camises).
UI 10902
- 1996-1997 (25 camises).
UI 10903
- 1998-2000 (25 camises).
UI 10904
- 2000-2003 (49 camises).
UI 19065
- 2010-2011 (18 camises).
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323 Documentació parlamentària

1980 2012

Documentació aplegada per Joaquim Nadal fruit de la seva activitat com a diputat al Parlament de
Catalunya. Es tracta d'informes, projectes de llei, fotocòpies dels diaris de sessions i altra
documentació sobre diversos temes debatuts i legislats al Parlament. Entre aquesta documentació hi
ha el document original del Pacte Institucional de 1995. També hi ha un llapis de memòria (usb) que
s'ha bolcat a la unitat de xarxa T amb documents relatius a les eleccions parlamentàries de 1995 i
documentació de la legislatura 1995-1999.
Documentació principalment mecanoscrita, i puntualment manuscrita, en català i en menor mesura
en castellà.

-

UI 10905
- Projecte de llei del pressupost, 1993 (1 camisa).
- Programa parlamentari, 1994 (1 camisa).
- Documentació sobre avals i altres, 1994 (1 camisa).
- Incendis forestals, 1994 (1 camisa).
- Projectes i iniciatives, 1994 (1 camisa).
- Govern local, 1994 (1 camisa).
- Llengua, 1994 (1 camisa).
- Documentació diversa, 1994 (1 camisa).

UI 10906
- Model policial, 1994 (1 camisa).
- Llei de Serveis Socials, 1994 (2 camises).

UI 10907
- Pacte Institucional, 1995 (1 camisa).
- Debat d'investidura, 1995 (1 camisa).
- Proposició de llei per a la modificació del Pla Territorial General de Catalunya, 1995 (1 camisa).
- Reunió sobre temes de Sant Adrià de Besòs, 1996 (1 camisa).
- El PSC i el Pla Territorial Metropolità, 1996 (1 camisa).
- Proposta de les esquerres per a l'ocupació, 1996 (1 camisa).
- Proposta de reforma del Reglament del Parlament, 1996 (1 camisa).
- Debat de Política General, 1996 (1 camisa).
- Proposició de llei de creació del Servei Català d'Ocupació, 1996 (1 camisa).
- Jornada de debat sobre Urbanisme, 1997 (1 camisa).

UI 10908
- Propostes territorials per a Catalunya, 1997 (1 camisa).
- Acció descentralitzada de Govern per a Catalunya i el Vallès Occidental, 1997 (1 camisa).
- Propostes sindicals de concertació amb el Govern de la Generalitat, 1997 (1 camisa).
- Llibre Blanc de la Cultura, 1997 (1 camisa).
- Balanç de la gestió del Grup Parlamentari Socialista, 1997 (1 camisa).
- Propostes territorials per al Camp de Tarragona, 1997 (1 camisa).
- Documentació diversa, 1997 (1 camisa).
- Declaració sobre l'ocupació, 1998 (1 camisa).
- Diagnosi Territorial sobre les Terres de l'Ebre, 1998 (1 camisa).
- Interpel·lació sobre les inversions al Garraf, 1998 (1 camisa).
- Proposició de llei per a la modificació de l'estatut interior, 1998 (1 camisa).
- Projecte de llei per la Carta Municipal de Barcelona, 1998 (1 camisa).

UI 10909
- Informe sobre la millora de l'autogovern, 1999 (1 camisa).
- Estudi d'opinió pública, 1999 (1 camisa).
- Debat d'investidura, 1999 (1 camisa).
- Documentació diversa, 1999 (1 camisa).
- Compte General 1999 de la Universitat de Girona, 2000 (1 camisa).
- Informe tècnic Encuesta Europea de Valores, 2000 (1 camisa).

UI 10910
- Documentació diversa, 2001-2003 (3 camises).

UI 10911
- Debats Parlamentaris. Debat de Pressupostos, 1996 (1 camisa).
- Debats Parlamentaris. Debat de Pressupostos, 1997 (1 camisa).
- Debats Parlamentaris. Debat de Pressupostos, 1998 (1 camisa).
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- Debats Parlamentaris. Debat de Pressupostos, 1999 (1 camisa).
- Debats Parlamentaris. Debat de Pressupostos, 2000 (1 camisa).
- Debats Parlamentaris. Debat sobre el finançament autonòmic, 2001 (1 camisa).

UI 10912
- Debats Parlamentaris. Debat sobre finançament autonòmic, 1996-1999 (sense camises).

UI 10913
- Debats Parlamentaris. Debat de la Llei de Política Lingüística, 1997-1999 (sense camises).

UI 10914
- Debats Parlamentaris. Debat de la Llei de Política Lingüística, 1997-1999 (sense camises).

UI 10915
- Debats Parlamentaris. Debat monogràfic sobre els incendis forestals 1998, amb antecedents des de 1993
(sense camises).

UI 10916
- Debats Parlamentaris. Debat monogràfic sobre els incendis forestals, 1998 (sense camises).

UI 10917
- Debats Parlamentaris. Debat monogràfic sobre educació, 1999 (sense camises).
- Llapis de memòria (usb), 1995-1999.

UI 10918
- Discursos d'investidura, 1980-1988 (sense camises).
- Documentació sobre debats de Política General, 1994-1996 (sense camises).
- Debats Parlamentaris. Debat de Política General, 1997 (1 camisa).

UI 10919
- Debats Parlamentaris. Debat de Política General, 1998 (sense camises).

UI 10920
- Debats Parlamentaris. Debat de Política General, 2001 (sense camises).

UI 10921
- Debats Parlamentaris. Debat de Política General, 2001 (sense camises).

UI 10922
- Debats Parlamentaris. Moció de Censura, 2001 (sense camises).

UI 11048
- Estudi: Administració local i territori a Catalunya. Nou Model d'organització territorial, 2001 (1 camisa).

UI 11070
- Projecte de Llei de Modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la Tutela i Institucions Tutelars, 1996
(1 dossier).
- Pojecte de Llei d'Aliments entre Parents, 1996 (1 dossier).
- Catalogacions recents, núm. 130, 1996 (1 dossier).
- Butlletí de Buidatges, núm. 19 i 21, 1996 (2 dossiers).
- Butlletí de Sumaris. Revistes especialitzades, núm. 118, 1996 (1 dossier).
- Butlletí de Sumaris. Unió Europea. Organimes Internacionals, núm. 94 i 102, 1996 (2 dossiers).
- Butlletí de Sumaris. Generalitat de Catalunya, núm. 46, 1996 (1 dossier).

UI 19066
- Debats Parlamentaris. Debat de Política General, 2011 (sense camises).
- Debats Parlamentaris. Debat sobre la reforma de la Constitució, 2011 (sense camises).

UI 19067
- Reunions de la direcció del grup parlamentari, 15/12/2010-20/12/2011 (3 camises).

UI 19068
- Reunions del grup parlamentari, 23/12/2010-21/12/2011 (1 camisa).
- Rodes de premsa, 04/03/2011 i 19/10/2011 (1 camisa).
- Reunió de portaveus de comissió, 03/03/2011 (1 camisa).

UI 19073:
- Reunions del grup parlamentari, 15/12/2010 i 12/01/2012-04/09/2012 (21 camises).

UI 19074:
- Reunions de la direcció del grup parlamentari, 10/01/2012-10/07/2012 (18 camises).
- Documents diversos Grups (1 camisa).
   · L'acció política del GP Socialista a la IX Legislatura, 2012.
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   · Informe polític i de gestió de l'activitat parlamentària i d'oposició en l'àmbit de Salut, 2012.

UI 19075:
- Comissió d'Afers Institucionals. Reunions, 16/03/2011-27/07/2012 (23 camises).
- Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament Basat en el Concert Econòmic. Reunions,
02/06/2011-10/2011 (17 camises).

UI 19076:
- Plens del Parlament, 18/01/2012-25/07/2012 (15 camises).
- Diputació Permanent. Reunió. 03/08/2012 (1 camisa).
- Reunions diverses amb el Govern (1 camisa).
   · Cimera per a la reactivació econòmica, 25/03/2011 (1 camisa).
   · Comissió Bilateral Generalitat - Estat, 18/07/2011 (1 camisa).
   · Reunió conseller Mas-Colell, 07/12/2012 ( 1 camisa).
- Reunions amb CiU, 24/01/2012 (1 camisa).

UI 19085
- Estudi sobre l'organització territorial de Catalunya, 1986 (1 camisa).
- Organització territorial de Catalunya i govern local. Esborrany de treball, 1986 (3 dossiers).

UI 19094
- Documents diversos, 2011-2012 (1 camisa):
   · Homenatge Jordi Solé Tura. 2011.
   · Nota Miquel Iceta pel debat del ple monogràfic.
   · Conferència La crisi, l'economia, la política.
   · Debat sobre la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola.
   · Debat del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011.
   · Debat del Projecte de llei de pressuposots de la Generalitat per al 2012.
   · Moció 83/IX sobre l'accessibilitat del sistema sanitari.

324 Govern Alternatiu

2000 2003

Documentació generada en les sessions del Govern Alternatiu a l'ombra i per Joaquim Nadal com a
pseudoconseller.
Documentació mecanoscrita en català i, en menor mesura, manuscrita i en castellà i anglès.

-

UI 10923
- 2000-2002 (sense camises).
UI 10924
- 08/2000-02/2001 (sense camises).
UI 10925
- 02/2001-03/2001 (sense camises).
UI 10926
- 04/2001 (sense camises).
UI 10927
- 05/2001 (sense camises).
UI 10928
- 06/2001-07/2001 (sense camises).
UI 10929
- 09/2001-10/2001 (sense camises).
UI 10930
- 10/2001-11/2001 (sense camises).
UI 10931
- 12/2001-05/2002 (sense camises).
UI 10932
- 05/2002-02/2003 (sense camises).
UI 10933
- 03/2003-07/2003 (sense camises).
UI 19094
- 2000 (1 camisa).
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325 Presència en mitjans de comunicació

1996 2010

Documentació fruit d'entrevistes i enquestes en mitjans de comunicació escrits fetes a Joaquim Nadal
com a diputat, president o portaveu del Grup Parlamentari del PSC. Es tracta, predominantment, dels
exemplars o fotocòpies de les publicacions, i en menor mesura l'enquesta original contestada.
Documentació mecanoscrita, i puntualment manuscrita, en català i castellà. Hi ha un document en
francès.

-

UI 10993
Entrevistes, enquestes i articles amb referències a J.N.F. 1996-2003 (1 camisa):
- Entrevista al diari Avui, 16/06/1996 (fotocòpia de la publicació).
- Referència a J.N.F. al butlletí Palau Informatiu, 11/1996 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari Avui, 19/01/1997 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari El Punt, 31/03/1997 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista a la revista Endavant, núm. 37, 05/1997 (manuscrit, mecanoscrit i revista).
- Entrevista al diari El Punt, 20/07/1997 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari Avui, 10/08/1997 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista a mitjà no identificat, 20/11/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Entrevista al Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai, 11/1997 (recull de premsa).
- Entrevista al diari Avui, 11/01/1998 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista a la revista El Temps, 02/02/1998 (revista).
- Entrevista al diari El Periódico, 08/02/1998 (fotocòpia de la publicació).
- Referència a Joaquim Nadal al Butlletí Informatiu dels Socialistes a Vila-Rodona, núm.1 04/1998 (fotocòpia del
programa i díptic).
- Entrevista al Diari de Girona, 03/05/1998 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari La Vanguardia, 09/08/1998 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari El Punt, 11/10/1998 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al Diari de Girona, 11/06/1999 (fotocòpia de la publicació).
- Enquesta per al llibre de Joan Colomines El rostre humà del Parlament, 01/2002 (mecanoscrits).
- Enquesta sobre la seguretat ciutadana a Catalunya, 03/2002 (manuscrit i mecanoscrit).
- Entrevista a la revista La Nava. Revista de Navata, núm. 23, 06/2002 (manuscrit, mecanoscrit i revista).
- Entrevista al diari Avui, 02/09/2002 (fotocòpia de la publicació i retall d'una publicació).
- Enquesta per la revista Debat nacioalista, núm. 36, 09/2002 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i revista).
- Entrevista al diari El Punt, 27/12/2002 (fotocòpia de la publicació).
- Enquesta sobre Els processos de formació de govern a les Comunitats Autònomes. Una aproximació a la cultura
coalicional dels parlamentaris autonòmics espanyols (1980-2002), 2002 (qüestionari).
- Entrevista al Diari de Girona, 20/04/2003 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari El Punt, 31/07/2003 (impressió del web).
- Entrevista al diari La Vanguardia, 10/2003 (mecanoscrit).
- Enquesta al setmanari La Fura, núm. 1104, 31/10/2003 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
periòdic).
- Entrevista al diari Aula i debat, 11/2003 (mecanoscrit i recull de premsa).
- Entrevista al diari El Punt, 30/11/2010 (retall de premsa).
- Entrevista al diari Avui, 30/11/2010 (impressió de pàgina web).
- Entrevista al Diari de Girona, 30/11/2010 (fotocòpia de la publicació).
- Entrevista al diari Regió 7, 01/12/2010 (fotocòpia de la publicació).
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326 Actes oficials i protocol·laris

1995 2012

Documentació d'actes oficials i protocol·laris del PSC i d'altres entitats en els quals Joaquim Nadal ha
participat com a diputat i president del Grup Parlamentari Socialista. Es tracta de convocatòries,
targetons, dossiers, reculls de notícies al diari, fullets, programes i altra documentació. Les camises
en què es troba la documentació porten com a títol Agendes d'activitats.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català. Puntualment se'n troba en
castellà i francès.

S'ha extret 1 CD de la carpeta d'actes d'altres entitats "Intervenció de los VI Encuentros
Internacionales de Rehabilitación Urbana, Vitoria, 25-27 setembre 2002" que està a la UI 10877.

-

UI 10872
- Actes del PSC, 1996-1997 (32 camises).
UI 10873
- Actes del PSC, 1997-2002 (51 camises).
UI 10874
- Actes del PSC, 2002-2003 (45 camises).
UI 10875
- Actes del PSC, 2003 (8 camises).
- Actes del PSC, 2010 (1 camisa).
- Actes del PSC, 2011 (8 camises).
- Actes d'altres entitats, 1996-2001 (32 camises).
UI 10876
- Actes d'altres entitats, 2001-2002 (35 camises).
UI 10877
- Actes d'altres entitats, 2002 (16 camises).
UI 10878
- Actes d'altres entitats, 2002-2003 (30 camises).
UI 10879
- Actes d'altres entitats, 2003 (24 camises).
UI 10880
- Entrevistes, 1996-2003 (sense camises).
UI 10881
- Esborranys, 1995-2002 (1 camisa).
- Resum d'activitats de la V Legislatura, 1995-1999 (1 camisa).

UI 19069
- Actes d'altres entitats, 2010-2011 (3 camises).

UI 19078
- Actes d'altres entitats, 2012 (72 camises).

UI 19079
- Actes del PSC, 2012 (2 camises).
- Entrevistes, 2011-2012 (47 camises).

Descripció:
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2002 2012

Agendes amb anotacions d'activitats públiques i privades.
Text imprès en català.

-

UI 19064
- Agenda 2002 (1 dossier).
- Agenda 2011 (1 dossier).
- Agenda 2012 (1 dossier).
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330 Federació de Municipis de Catalunya 

1980 2007

Informes i documentació generada en congressos i jornades aplegats per Joaquim Nadal com a
president de la Federació Catalana de Municipis; així com els discursos pronunciats per Joaquim
Nadal a les assemblees generals de la federació. També hi ha la documentació de dues jornades de
1997 i els acords i resolucions de la XVIII Assemblea General quan Joaquim Nadal ja no n'era
president. Conté el document original del Pacte per la Cultura de 1985.
Documentació predominantment mecanoscrita en català i castellà, en menor mesura, manuscrita en
català i mecanoscrita en anglès, italià, francès i alemany.

-

UI 10948
- Informes, 1980-1990 (sense camises).
UI 10949
- Informes, 1991-1993 (sense camises).
UI 10950
- Informes, 1994-1996 (sense camises).
UI 10951
- Informes, 1996 (sense camises).
UI 10952
- Proposta d'esborrany per a la constitució de la FMC, 1980 (1 camisa).
- Pacte per la Cultura, 1985 (1 camisa).
- Compareixença al Senat, 1989 (1 camisa).
- Comitè executiu del FMC, 1993-1995 (1 camisa).
- Recull de premsa sobre municipis, 1994 (1 camisa).
UI 10953
- Jornades i Congressos. Jornades de seguretat ciutadana, 1982 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Las finanzas municipales en la nueva estructura del Estado, 1984 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornadas de Debate sobre el Estado del Bienestar, 1987 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornades de Participació Ciutadana, 1990 (1 camisa).
UI 10954
- Jornades i Congressos. Congrés d'Urbanisme i Territori de Catalunya, 1990 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Seminario Los Problemas de las grandes ciudades, 1990 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. La promoció urbanística front el nou marc normatiu, 1991 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornades de Dret Local. Municipi i Habitatge, 1991 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Communes européennes et démocratie: exclure la pauvraté par la citoyennetée, 1992 (1
camisa).
UI 10955
- Jornades i Congressos. Communes européennes et démocratie: exclure la pauvraté par la citoyennetée, 1992 (1
camisa).
- Jornades i Congressos. Les activitats dels ajuntaments en matèria de salut, 1992 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornades sobre noves polítiques locals i nous models de gestió documentals, 1993 (1
camisa).
- Jornades i Congressos. Sociedad, nuevas tecnologías y gestión local en las grandes ciudades, 1993 (1 camisa).
UI 10956
- Jornades i Congressos. Jornades sobre municipis amb nuclis agregats, 1993 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornades Comarques i Municipis, 1994 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. La Europa de los Municipios, 1994 (1 camisa).
UI 10957
- Jornades i Congressos. Seminario sobre la pobreza en España hoy, 1994 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. V Congreso Internacional sobre Policia y Sociedad, 1994 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Les reformes legislatives en l'administració local, 1994 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Congrés de Municipis, 1994 (1 camisa).
UI 10958
- Jornades i Congressos. Jornades de Dret Local. La responsabilitat patrimonial dels Ajuntaments, 1994 (1
camisa).
- Jornades i Congressos. Conferència Ciutats del Mediterrani, 1995 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. VI Jornadas de tributos, financiación y pacto local, 1997 (1 camisa).
- Jornades i Congressos. Jornadas El Modelo de Policia, 1997 (1 camisa).
- Documents de treball i informes, 2002-2003 (1 camisa).
- Assemblees generals de la Federació de Municipis de Catalunya, 1983-2007 (1 camisa).
- Presència en mitjans de comunicació, 1991 i 1996 (1 camisa):
   · Entrevista a la revista Habitatge, núm. 5, 03/1986 (revista).
   · Entrevista al diari El Periódico, 25/10/1990 (manuscrit, mecanoscrit i recull de premsa).
   · Entrevista a Seguem. Revista nacionalista d'informació general, 05/1991 (revista).
UI 11076
- Informes, 1986 (3 dossiers).
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   · Recull de documents de la Federació de Municipis de Catalunya sobre organització territorial i govern local de
Catalunya.
   · Organització territorial i govern local. Esborrany de treball.
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341 Correspondència com a conseller de PTOP

2003 2010

Correspondència de caràcter personal rebuda i emesa per Joaquim Nadal com a conseller o a través
de la conselleria. Hi trobem felicitacions, agraïments, condols i sol·licituds de gestions per afers
personals. Inclou les fotocòpies de les cartes emeses.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català, i en menor mesura en castellà, puntualment en
anglès, francès i aranès.

Les UI 11029-11031 estan catalogades.
A la UI 11068, hi ha una carpeta amb documents que exposen el contingut de trucades de suport a
Joaquim Nadal pel cas Carmel.

-

UI 11029
- Felicitacions rebudes pel nomenament com a conseller, A-G, 2003-2007 (3 camises).

UI 11030
- Felicitacions rebudes pel nomenament com a conseller, H-R, 2003-2007 (2 camises).

UI 11031
- Felicitacions rebudes pel nomenament com a conseller, S-Z, 2003-2007 (2 camises).
- Agraïments emesos per les felicitacions pel nomenament com a conseller, 2004-2007 (1 camisa).

UI 11032
- Correspondència: felicitacions diverses, 2004-2010 (6 camises).

UI 11033
- Correspondència: agraïments, 2004-2010 (3 camises).
- Correspondència: invitacions, 2004-2010 (3 camises).
- Correspondència rebuda d'entitats locals del PSC, 09/2007-11/2009 (1 camisa).

UI 11034
- Correspondència: privada, 2004-2010 (1 camisa).
- Correspondència: condols, 2004-2010 (1 camisa).

UI 11035
- Correspondència: personal - gestió, 2004-2006 (3 camises).

UI 11036
- Correspondència: personal - gestió, 2007-2010 (2 camises).
- Correspondència en relació a una entrevista amb la ministra Magdalena Álvarez Arza, 05/2004-06/2004 (1
camisa).

UI 11037
- Felicitacions de Nadal, 2004-2009 (4 camises).

UI 11038
- Felicitacions de Nadal, 2009 (1 camisa).

UI 11068
- Correspondència de suport pel cas Carmel, 2005-2006 (4 camises).

UI 16139
- Correspondència rebuda, entre tercers i correus electrònics, 2003-2010 (1 camisa).

UI 18864
- Correspondència en relació a la reforma de l'Estatut d'Autonomia, 03/2004-04/2006 (1 camisa i 1 dossier)
- Còpies d'al·legacions respecte el ferrocarril metropolità, 09/2000-10/2000 i d'al·legacions cas carmel,
01/2005-01/2006 (1 camisa).

UI 18865
- Correspondència en relació al cas Carmel, 08/2005-10/2007 (6 camises).

UI 19070
- Correspondència: comiats com a conseller, 12/2010-02/2011 (1 camisa).
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342 Intervencions parlamentàries

2005 2010

Documentació fruit de les compareixences al Parlament i les comissions parlamentàries. Es tracta de
les convocatòries, l'ordre del debat, les preguntes dels grups parlamentaris, discursos pronunciats,
comunicats de premsa, fotocòpies del DOGC i del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, i
documentació de suport sobre els temes debatuts.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català.

S'ha entregat al CRDI 47 CDs de plens del Parlament de Catalunya.

-

UI 11038
- Intervencions parlamentàries, 2005 (5 dossiers).
UI 18853
- Intervencions parlamentàries, 2006 (11 camisses).
UI 18854
- Intervencions parlamentàries, 2007 (14 camisses).
UI 18855
- Intervencions parlamentàries, 01/2008-10/2008 (13 camisses).
UI 18856
- Intervencions parlamentàries, 10/2008-12/2008 (7 camises).
UI 18857
- Intervencions parlametàries, 01/2009-07/2009 (14 camises).
UI 18858
- Intervencios parlamentàries, 09/2009-12/2009 (8 camises).
UI 18859
- Intervencions parlamentàries, 01/2010-09/2010 (16 camises).
UI 18860
- Intervencions parlamentàries, 08/04/2010 (4 camises).
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343 Informes i documentació política

2003 2013

Documentació aplegada per Joaquim Nadal referida a qüestions de la conselleria. La sèrie està
constituïda per estudis, memòries i informes.
Documentació mecanoscrita en català i en menor mesura en castellà. Hi ha un document en
portuguès.

Entre la documentació del traspàs de rodalies hi ha informes i esborranys d'acords originals. La
datació de l'informe sobre la resolució del STC s'ha deduït de que la sentència es va publicar el
2010.
S'ha extret un CD del Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2009-2019. Document de treball de
la UI 11074.

-

UI 10934
- Informes i estudis, 2004-2006 (7 camises):
   · Informe sobre la construcció d'habitatge a la regió de Girona 1987-2003, 02/2004.
   · Informe 'Annual of URBACT Cities' 10/2004.
   · Memòria anual del 2005 del Port de Barcelona, 01/2006.
   · Programa d'actuacions en matèria de paisatge, 01/2006.
   · Dossier de l'accident del Carmel, 02/2006.
   · Comissió de coordinació de Política Territorial, 02/2006.
   · Comissió d'ordenació territorial metropolitana de Barcelona, 04/2006.
UI 10935
- Informes i estudis, 2006 (5 camises):
   · Pla d'Infraestructures del Transport a Catalunya, 05/2006.
   · Projecte de nou hospital Dr. Josep Trueta de Girona, 05/2006.
   · Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la Serra de Rodes, 05/2006.
   · Avantprojecte de la llei del sòl, 06/2006.
   · Informe Aeroports i Globalització, 09/2006.
UI 10936
- Informes i estudis, 2006-2007 (6 camises):
   · Inversions a Catalunya, 09/2006.
   · Informe del Port de Barcelona, 09/2006.
   · La qualitat de les obres, 10/2006.
   · Plans de mobilitat dels polígons industrials, 11/2006.
   · Documentació diversa, 11/2006.
   · Informe 100 dies de Govern, 03/2007.
UI 11039
- Informes i estudis, 2003-2005 (3 dossiers):
   · Activitat de Joaquim Nadal. Juliol-Agost 2003.
   · Llibre d'estil de les carreteres catalanes. Esborrany. s/d.
   · Recull de les principals actuacions del Govern de la Generalitat 2005. Comarques gironines. 12/2005.
UI 11040
- Informes i estudis, 2006 - 2008 i s/d (4 dossiers):
   · 100 dies de govern a comarques gironines 2004-2006.
   · Pla d'infraestructures del transport de Catalunya. Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística.
2008.
   · Pla de transports de viatgers de Catalunya. 2008-2012.
- Informes i estudis, 2009-2010 (1 camisa):
   · La ordenación de las dinámicas metropolitanas. El plan territorial metropolitano de Barcelona.
   · Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona (1986-2006). Hipòtesis interpretatives.
   · Estrategias para la contención y gestión de las urbanizaciones de baja densidad en Cataluña.
UI 11051
- Informes i estudis, 2010 (3 camises):
   · GESOP. El sentiment nacional: post manifestació i mundial.
   · Cercle d'Economia. Una nova legislatura i un doble objectiu: desenvolupar una efectiva gestió de govern i refer
el pacte constitucional.
   · Informe sobre la STC que resol el recurs d'inconstitucionalitat presentat per 50 diputats i senadors del Partido
Popular contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
UI 11074
- Informes i estudis, 2006-2008 (1 camisa).
   · Connectivitat aèria com a element estratègic de la competitvitat empresarial del segle XXI.
   · Inversions a Catalunya.
   · Inversiones del Estado en Cataluña según DA 3a EAC. 2007-2013. Bases del pacte nacional per a les
infraestructures.
   · Pacte nacional per a les infraestructures. Document de treball.
UI 11075
- Informes i estudis, 2007-2008 (3 camises i 2 dossiers):
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- Informes i estudis, 2007-2008 (3 camises i 2 dossiers):
   · LOGIS Penedès. Plataforma logística de valor afegit.
   · Índex de la satisfacció política a Cataluya. ISP núm. 9.
   · ÒMNIBUS. REO núm. 402. Registre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya.
   · Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012.
   · Principals actuacions en marxa del Departament PTOP.
   · Dossiers de Premsa. Baròmetre d'Opinió Pública.
   · Índex de Satisfacció Política.
   . Documentació relacionada amb la Llei de Barris, 2008.
   · Projecte pressupostos 2009.
   · PECcat. Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2009-2019. Document de treball.
UI 16132
- Informes i estudis, 2002-2008 i s/d (1 camisa).
   · La Llei de barris: quatre anys, deu lliçons, s/d.
   · La incerta reforma de l'organització territorial de Catalunya d'ençà l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, 2006.
   · Sostenibilità, luogo e politica (o la favola delle formiche), 2002.
   · Planejament estratègic i territorial. Iniciatives en curs, 2002.
   · La Costa Brava: l'hora del planejament territorial, 2004.
   · El paisaje y la gestión del territorio, 2004.
   · ¿Cambio de siglo, cambio de ciclo? las grandes ciudades españolas en el umbral del s. XXI, 2004.
   · Per un desenvolupament urbanístic sostenible no a l'especulació urbanística a la Costa Brava, 2004.
   · Qué es paisaje?, 2004.
   · Contra la dispersión, intensidad. Contra la segregación, ciudad, 2004.
   · El Plan director urbanístico del litoral de Cataluña: una apuesta de futuro, 2005.
   · Programa amb notes de les jornades Negotiating Urban Conflicts, 2005.
   · La ciudad paisaje invisible, 2005.
   · Una nueva política territorial para España. Las propuestas de los socialistas para proteger el paisaje, mejorar
la ciudad y garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos, 2006.
   · Contra la segregación urbana y por la cohesión social: la Ley de Barrios de Catalunya, 2006.
   · Manifiesto por una nueva cultura del territorio, 2006.
   · La nueva política territorial de Cataluña (2003-2006), 2007.
   · Spain: Changing Century, Changing Cycle? Large Spanish Cities on the Threshold of the Twenty-first Century,
2007.
   · Contro la segregazione urbana e per la coesione sociale: la Ley de Barrios della Catalogna, 2007.
   · Intervenció en la presentació de Enric Lluch i Martín: l'obra escrita, 2007.
   · Intervenció en l'acte d'inauguració de la mostra "Enric Lluch: l'obra escrita", 2008.
   · Presentació L'ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques de Juli Esteban, 2008.
   · La renovación del planeamiento urbanístico supramunicipal. El plan director urbanístico del sistema costero de
Cataluña, 2008.
   · De la conservación a la gestión del paisaje, s/d.
   · L'organització territorial en el nou Estatut de Catalunya. Gènesi i concreció d'un reforma incompleta, s/d.
   · El campo, paisaje imposible, s/d.
   · La nueva política territorial de Cataluña, s/d.
   · El paisaje y la gestión del territorio. Tres preguntas, s/d.
   · Bases per a l'organització territorial de Catalunya, s/d.
   · Fer ciutat, construir territori. La "Llei de Barris", s/d.
UI 16133
- Informes i estudis, 2007-2013 (1 camisa).
   · Bases per a l'organització territorial de Catalunya, 2007.
   · Las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia ferroviaria. Bases para una negociación.
Resumen ejecutivo, 2007.
   · Las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia ferroviaria. Bases para una negociación, 2007.
   · Geology, Landscape an Spatial Planning, 2009.
   · Spanair. Informe a Conselleries d'Economia i Finances, i de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, 2009.
   · Impacte socioeconòmic de les millores en les infraestructures ferroviàries de la línia Barcelona - Puigcerdà i la
importància econòmica de la seva ampliació fins a Toulouse, 2010.
   · Informe valoració de l'ocupació turística a Comarques Gironines, 2013.
- Informes i estudis, 2006-2011 i s/d (1 camisa).
   · Nota sobre la ordenación de las competencias que operan en el ámbito aeroportuario a efectos de su
distribución entre distintas instancias de gobierno, 2006.
   · Acords del traspàs de rodalies, 2009.
   · Plec  de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix el contracte privat  per
l'aquisició d'una escultura per a l'edifici seu de la delegació territorial del govern i els serveis territorials dels
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya a Girona, 2009.
   · Projecte Figueres 2015-2025, 2011.
   · Pla de comunicació L9, s/d.
   · La gestió de ports i aeroports a l'Estatut, s/d.
   · Aeroport de Barcelona-El Prat, s/d.
- Informes i estudis, 2010 (1 camisa).
   · Previsions de calendari d'actuacions fins a final de legislatura,  i programa d'actuació de la Secretaria per a la
Mobilitat 2009-2010.
   · Materials dela convenció sobre la protecció del patrimoni mundial cultural i natural. 2010.
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- Làmines de l'Observatori del Paisatge i fullets, s/d (1 camisa).
- Comarques gironines. Catàlegs de paisatge, 2010 (2 dossiers).
UI 16134
- Informes i estudis, 2006-2011 (11 dossiers).
   · Pla d'infraestructures del transport de Catalunya. Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística,
2006.
   · Propuestas para el plan de cercanías del Ministerio de Fomento, 2006.
   · La ronda del Vallès. Una proposta i les seves raons, 2007.
   · GISA. Gestió d'Infraestructures [Informe d'activitat], 2007.
   · Lectura territorial amb implicacions ambientals de la Ronda del Vallès en el marc del Pla Territorial Metropolità
de Barcelona, 2008.
   · Plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en España, 2009.
   · Acords del traspàs de rodalies, 2010.
   · Rodalies de Catalunya. Conjunt identificador, 2011.
   · Blocs i xarxes socials del DPTOP. 2ns Premis de Gabinets de Comunicació. Creativitat i innovació, s/d.
   · Projecte d'intervenció integral del barri de Les Roquetes 2004-2010, s/d.
   · Catalonia and the Trans-European Transport Network, s/d.
UI 16135
- Informes i estudis, 2004-2009 (6 dossiers).
   · Bases per a la programació de possibles estratègies de cooperació publicoprivada en la construcció,
conservació i explotació d'alguns dels grans eixos de la xarxa viària bàsica catalana, 2004.
   · La Ronda del Vallès. Una proposta i les seves raons, 2007.
   · Lectura territorial  amb implicacions ambientals de la Ronda del Vallès en el marc del Pla territorial metropolità
de Barcelona, 2008.
   · Una carretera amb vistes. El nou eix Vic-Olot C-37, 2009.
   · Nova carretera Vic-Olot. Tram: Torelló-Túnel de Bracons-La Vall d'En Bas per Bracons, 2009.
   · Alternatives traçat Ronda el Vallès. Articulació amb el sistema d'espais oberts i assentaments, s/d.
UI 16136
- Informes i estudis (1 dossier).
   · Propuesta mejoras en estaciones (avance), s/d.
UI 18852
- Informes i estudis, 2004-2007 (1 camisa i 8 dossiers).
   · Estudi de Detall "Camí de Marina". Dossier d'Antecedents. Tossa de Mar.
   · Síntesi de l'acció de govern 2004-2005.
   · Dos anys de Govern: 2004-2005.
   · 2005 Prioritats del Govern.
   · Mil dies de Govern 2004-2006.
   · Balanç dels 5 primers mesos de Govern.
   · 1 any de Govern. Recull de les principals actuacions del Govern de la Generalitat.
- Fullets, 2007-2009 (1 camisa).
UI 18866
- Traspàs del Servei de Rodalies, 2007-2009 (2 dossiers i 1 camisa).
UI 19052
- Mapes de Catalunya segons el nombre de visites realitzades al territori, 2004-2006 (1 camisa).
- Resums d'actualitat, 2004-2005 (19 dossiers).
UI 19053
- Resums d'actualitat, 2006-2007 (23 dossiers).
UI 19054
- Resums d'actualitat, 2008-2009 (22 dossiers).
UI 19055
- Resums d'actualitat, 2010 (10 dossiers).
- Informes de l'acció de Govern, 2003-2004 (10 dossiers).
UI 19056
- Informes de l'acció de Govern, 2005-2006 (15 dossiers).
UI 19057
- Pla de Govern, 2004-2007 (9 dossiers).
UI 19058
- Informes de Gisa, 2007-2010 (9 dossiers).
UI 19059
- Pacte Nacional per a les infraestructures, 2007-2009 (2 camises i 4 dossiers).
UI 19060
- Pacte Nacional per a les infraestructures, 2008-2009 (10 dossiers).
UI 19087
- Informes i estudis, 2009-2010 i s/d (2 camises i 1 dossier).
   · Pla de xoc per a la comunicació del traspàs de rodalies Renfe a la Generalitat,.
   · Notes de la Taula de rodalies.
   · Acords del traspàs de regionals.
UI 19088
- Informes i estudis, 2004-2010 (1 camisa i 3 dossiers).
   · Acords del traspàs de rodalies.
   · Actuacions de l'Estat en l'àmbit de ferrocarrils.
   · Informe en situació Línia 9.
   · Infome Línia 9.
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UI 19089
- Informes i estudis, 2008-2012 (4 camises i 1 dossier).
   · Actuacions en execució.
   · Nueva propuesta de red española para la red transeuropea del transporte.
   · Estació Sagrera.
   · Actuacions de la Secretaria per a la planificació territorial.
   · Normativa [recull de lleis].
UI 19090
- Informes i estudis, 2007-2010 (7 camisa).
   · Inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures.
   · B.2.4. Proposta d'inversions.
   · B.2.5. Pla de vies d'altes prestacions.
   · Elaboració de propostes a curt termini per a la reordenació del sistema de peatges com a instruments de
gestió de la mobilitat a la RMB. Resum metodològic i proposta.
   · Ports de la Generalitat.
   · Societat Estiba dels Ports Catalans.
   · Port Mataró.
   · Port de Portbou.
   · Altres dades d'interès. Estat d'execució del pressupost.
   · En fase dissolució. Reursa. Remodelacions Urbanes.
   · En fase dissolució. EQUACAT. Canal Olímpic de Catalunya.
   · En fase dissolució. Viatges de Muntanya SA.
UI 19091
- Informes i estudis, 2010 (13 camises).
   · TABASA. Infraestructures i Serveis de Mobilitat SA.
   · Túnel del Cadí, SAC.
   · Consorci de recerca. Institut de Geomàtica.
   · Consorci de recerca. Centrals d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT).
   · Consorci de recerca. Institut d'Estudis Territorials (IET).
   · Consorci de recerca. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE).
   · Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.
   · Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
   · Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).
   · Observatori del Paisatge.
   · Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
   · Autometro SA.
   · Patronat de la Vall de Núria.
   · Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT).
   · Aeroports Públics de Catalunya (SLU).
   · Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
   · ATM. Àrea de Girona.
   · ATM. Àrea de Lleida.
   · ATM del Camp de Tarragona.
   · Gestió de Màrqueting i Serveis de Comarques Gironines, SLU.
   · Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA).
   · Gestió econòmica pendent.
   · Entitats Planificació i en dissolució. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
   · Entitats Planificació i en dissolució. Institut Geològic de Catalunya (IGC).
   · Entitats Planificació i en dissolució. Geocat, Gestió de Projectes SA.
UI 19092
- Informes i estudis, 2010 (2 camises).
   · Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA).
   · INCASÒL. Institut Català del Sòl.

344 Reunions amb secretaries del departament

2008 2010

Documentació de les reunions del conseller amb les diferents secretaries del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Es tracta d'ordres del dia i de documentació de suport.
Documentació mecanoscrita i, en menor mesura, manuscrita en català. Puntualment se'n troba en
castellà.

-

UI 18851
- Reunions amb secretaries, 10/2008-10-2010 (26 camises).
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345 Entrevistes amb institucions i particulars

2004 2010

Documentació relativa a entrevistes entre Joaquim Nadal com a conseller de Política Territorial i
Obres Públiques i ajuntaments, diputacions, associacions i federacions de municipis, entitats
metropolitanes, institucions estatals, institucions internacionals, entitats i persones. Es tracta de
sol·licituds, fulls de dades de l'entrevista, correspondència original i fotocòpies, targetes, notes
manuscrites, fotografies, documents audiovisuals, informes, dossiers, fullets, plànols, còpies de
convenis i altra documentació de suport per l'entrevista.
Documentació mecanoscrita, i en menor mesura manuscrita, en català. Puntulament n'hi ha de
mecanoscrita en castellà, anglès i francès.

Les entrevistes als ajuntaments no són sempre amb l'acalde, puntualment és amb grups municipals
per tractar qüestions relacionades amb el municipi. Ocasionalment, l'entrevista no la concedeix
Joaquim Nadal, sinó que la delega a algú altre.

-

UI 18942
- Entrevistes a ajuntaments: A - B 2004 (54 camises).
UI 18943
- Entrevistes a ajuntaments: Cab-Castellg, 2004 (34 camises).
UI 18944
- Entrevistes a ajuntaments: Castello-Gua, 2004 (52 camises).
UI 18945
- Entrevistes a ajuntaments: Gui-L, 2004 (25 camises).
UI 18946
- Entrevistes a ajuntaments: M-Palam, 2004 (39 camises).
UI 18947
- Entrevistes a ajuntaments: Palau-Roc, 2004 (44 camises).
UI 18948
- Entrevistes a ajuntaments: Rod-Sant Fel, 2004 (40 camises).
UI 18949
- Entrevistes a ajuntaments: Sant Fer-Santa Marg, 2004 (37 camises).
UI 18950
- Entrevistes a ajuntaments: Santa Maria-Tord, 2004 (29 camises).
UI 18951
- Entrevistes a ajuntaments: Torr-V, 2004 (51 camises).
UI 18952
- Entrevistes a consells comarcals, 2004 (31 camises).
UI 18953
- Entrevistes a diputacions, associacions i federacions de municipis, entitats municipals descentralitzades (EMD),
institucions d'Espanya i institucions estrangeres, 2004 (31 camises).
UI 18954
- Entrevistes a entitats: A-U, 2004 (30 camises).
UI 18955
- Entrevistes a empreses: associacions, caixes, federacions, fundacions, instituts i plataformes, 2004 (52
camises).
UI 18956
- Entrevistes a plataformes i associacions de veïns, 2004 (42 camises).
UI 18957
- Entrevistes a associacions de veïns i consorcis, 2004 (14 camises i 1 carpeta).
UI 18958
- Entrevistes a cambres i col·legis, 2004 (29 camises).
UI 18959
- Entrevistes a esglésies, sindicats, universitats, mitjans de comunicació, institucions relacionades amb la
Generalitat de Catalunya i empreses A-Ai, 2004 (64 camises).
UI 18960
- Entrevistes a empreses: Al-Cop, 2004 (44 camises i 1 dossier).
UI 18961
- Entrevistes a empreses: Cor-Ha, 2004 (42 camises i 1 carpeta).
UI 18962
- Entrevistes a empreses: Hi-So, 2004 (60 camises).
UI 18963
- Entrevistes a empreses: Su-Z, agrupacions, associacions, federacions, gremis i patronals 2004 (69 camises).
UI 18964
- Entrevistes a persones: A-O, 2004 (63 camises).
UI 18965
- Entrevistes a persones: P-Z, 2004 (59 camises).
UI 18966
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UI 18966
- Entrevistes a ajuntaments: A, 2005 (31 camises).
UI 18967
- Entrevistes a ajuntaments: B-Casellfollit del B, 2005 (30 camises).
UI 18968
- Entrevistes a ajuntaments: Castellfollit de la R-Gan, 2005 (19 camises).
UI 18969
- Entrevistes a ajuntaments: Gav-L, 2005 (22 camises).
UI 18970
- Entrevistes a ajuntaments: M-Pr, 2005 (34 camises).
UI 18971
- Entrevistes a ajuntaments: Pu-Sant C, 2005 (22 camises).
UI 18972
- Entrevistes a ajuntaments: Sant F-Santa Marg, 2005 (22 camises).
UI 18973
- Entrevistes a ajuntaments: Santa Mari-Val Bi, 2005 (36 camises).
UI 18974
- Entrevistes a ajuntaments: Vall C-Vi, diversos ajuntaments alhora, 2005 (23 camises).
UI 18975
- Entrevistes relacionades amb el cas Carmel, 2005 (11 camises).
- Entrevistes a consells comarcals, diputacions, associacions i federacions de municipis, entitats municipals
descentralitzades (EMD) i institucions estrangeres, 2005 (34 camises).
UI 18976
- Entrevistes a mitjans de comunicació, òrgans i departaments de la Generalitat de Catalunya, 2005 (23 camises).
UI 18977
- Entrevistes a empreses: A-D, 2005 (47 camises).
UI 18978
- Entrevistes a empreses: E-N, 2005 (41 camises).
UI 18979
- Entrevistes a empreses: O-V, 2005 (36 camises i 1 dossier).
UI 18980
- Entrevistes a empreses: agrupacions, associacions, cooperatives, federacions i patronats, 2005 (33 camises).
UI 18981
- Entrevistes a associacions, caixes, bancs, federacions, instituts i plataformes, 2005 (31 camises).
UI 18982
- Entrevistes a plataformes i associacions de veïns, 2005 (19 camises).
UI 18983
- Entrevistes a associacions de veïns, cambres, col·legis, consorcis, església, sindicats, universitats i diversos,
2005 (32 camises).
UI 18984
- Entrevistes a persones: A-L, 2005 (37 camises).
UI 18985
- Entrevistes a persones: M-Z, 2005 (48 camises).
UI 18986
- Entrevistes a ajuntaments: A-C, 2006 (49 camises).
UI 18987
- Entrevistes a ajuntaments: D-Pa, 2006 (50 camises).
UI 18988
- Entrevistes a ajuntaments: Pe-Sa, 2006 (55 camises).
UI 18989
- Entrevistes a ajuntaments: Se-Vilaj, 2006 (30 camises).
UI 18990
- Entrevistes a ajuntaments: Vilan-Z, diversos ajuntaments alhora, consells comarcals, diputacions, associacions
de municipis, institucions espanyoles i estrangeres, 2006 (31 camises).
UI 18991
- Entrevistes a persones: A-O, 2006 (48 camises i 1 dossier).
UI 18992
- Entrevistes a persones: P-Z, 2006 (32 camises).
UI 18993
- Entrevistes a empreses: A-E, 2006 (51 camises).
UI 18994
- Entrevistes a empreses: F-Z, agrupacions, associacions, confederacions, cooperatives, gremis i patronals, 2006
(66 camises i 1 dossier).
UI 18995
- Entrevistes a entitats: A-Z, 2006 (18 camises).
UI 18996
- Entrevistes a associacions, caixes, bancs, federacions, fundacions, instituts, plataformes i associacions de veïns,
2006 (37 camises).
UI 18997
- Entrevistes a cambres, col·legis, consorcis, partits, mitjans de comunicació, departaments i òrgans de la
Generalitat, sindicats i universitats, 2006 (34 camises).
UI 18998
- Entrevistes a ajuntaments: A-B, 2007 (39 camises).

54



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

UI 18999
- Entrevistes a ajuntaments: C-J, 2007 (52 camises).
UI 19000
- Entrevistes a ajuntaments: L-Po, 2007 (55 camises).
UI 19001
- Entrevistes a ajuntaments: Pr-Sant, 2007 (49 camises).
UI 19002
- Entrevistes a ajuntaments: Sant-Vilad, 2007 (41 camises).
ui 19003
- Entrevistes a ajuntaments: Vilaf-Z, diversos ajuntaments alhora, consells comarcals, diputacions, associacions
de municipis i metropolitanes, 2007 (33 camises).
UI 19004
- Entrevistes a institucions espanyoles i estrangeres, 2007 (17 camises).
UI 19005
- Entrevistes a persones: A-Q, 2007 (55 camises).
UI 19006
- Entrevistes a persones: R-Z, 2007 (23 camises).
UI 19007
- Entrevistes a empreses: A-G, 2007 (62 camises).
UI 19008
- Entrevistes a empreses: H-Z, 2007 (50 camises).
UI 19009
- Entrevistes a empreses: agrupacions, associacions, confederacions, federacions i gremis, 2007 (14 camises).
IU 19010
- Entrevistes a entitats: A-Z, associacions, federacions, fundacions, instituts, plataformes i associacions de veïns,
2007 (52 camises).
UI 19011
- Entrevistes a cambres, col·legis, consorcis, diversos, esglésies, partits, sindicats, universitats, mitjans de
comunicació i altres departaments i òrgans de la Generalitat, 2007 (39 camises).
UI 19012
- Entrevistes a ajuntaments: A-Bi, 2008 (34 camises).
UI 19013
- Entrevistes a ajuntaments: Bo-Bz, 2008 (4 camises i 1 dossier).
UI 19014
- Entrevistes a ajuntaments: C-D, 2008 (42 camises).
U 19015
- Entrevistes a ajuntaments: E-Mal, 2008 (34 camises i 1 carpeta).
UI 19016
- Entrevistes a ajuntaments: Man-Ra, 2008 (41 camises).
UI 19017
- Entrevistes a ajuntaments: Ri-Santa, 2008 (51 camises).
UI 19018
- Entrevistes a ajuntaments: Se-Z i diversos ajuntaments alhora 2008 (64 camises).
UI 19019
- Entrevistes a consells comarcals, diputacions, associacions de municipis i metropolitanes, i institucions
estrangeres, 2008 (19 camises).
UI 19020
- Entrevistes a persones: A-P, 2008 (60 camises).
UI 19021
- Entrevistes a persones: R-Z, 2008 (19 camises).
UI 19022
- Entrevistes a empreses: A-C, 2008 (47 camises).
UI 19023
- Entrevistes a empreses: D-I, 2008 (47 camises).
UI 19024
- Entrevistes a empreses: J-Z, 2008 (54 camises).
UI 19025
- Entrevistes a empreses: agrupacions, associacions, confederacions, cooperatives, federacions, gremis i
patronals, 2008 (28 camises).
UI 19026
- Entrevistes a entitats: A-Z, associacions, caixes, federacions, fundacions, instituts, plataformes i associacions
veïnals, 2008 (56 camises).
UI 19027
- Entrevistes a cambres, col·legis, consorcis, diversos, partits, sindicats, universitats, església, mitjans de
comunicació i altres departaments i òrgans de la Generalitat, 2008 (59 camises).
UI 19028
- Entrevistes a ajuntaments: A-Ca, 2009 (47 camises).
UI 19029
- Entrevistes a ajuntaments: Ce-L, 2009 (37 camises).
UI 19030
- Entrevistes a ajuntaments: M-Q, 2009 (36 camises).
UI 19031
- Entrevistes a ajuntaments: R-S, 2009 (50 camises).
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UI 19032
- Entrevistes a ajuntaments: T-Z, diversos ajuntaments alhora, consells comarcals, diputacions, associacions
municipals i metropolitanes, i institucions metropolitanes, 2009 (52 camises).
UI 19033
- Entrevistes a persones: A-Z, 2009 (64 camises).
UI 19034
- Entrevistes a emprses: A-C, 2009 (49 camises).
UI 19035
- Entrevistes a empreses: D-Gp, 2009 (22 camises).
UI 19036
- Entrevistes a empreses: Gr-N, 2009 (41 camises).
UI 19037
- Entrevistes a empreses: P-Z, agrupacions, associacons, cooperatives, federacions, gremis i patronals, 2009 (49
camises).
UI 19038
- Entrevistes a entitats: A-Z, 2009 (28 camises i 2 dossiers).
UI 19039
- Entrevistes a entitats: associacions, bancs, federacions, fundacions, instituts, plataformes, associacions de
veïns, cambres, col·legis, consorcis, diversos, església, partits i sindicats, 2009 (59 camises).
UI 19040
- Entrevistes a institucions: universitats, mitjans de comunicació i altres departaments i òrgans de la Generalitat,
2009 (15 camises).
UI 19041
- Entrevistes a ajuntaments: A-L, 2010 (57 camises).
UI 19042
- Entrevistes a ajuntaments: M-Z, 2010 (69 camises).
UI 19043
- Entrevistes a diversos ajuntaments alhora, consells comarcals, diputacions, associacions metropolitanes,
institucions espanyoles i estrangeres i persones A-Z, 2010 (72 camises).
UI 19044
- Entrevistes a empreses: A-C, 2010 (58 camises).
UI 19045
- Entrevistes a empreses: D-N, 2010 (37 camises).
UI 19046
- Entrevistes a empreses: O-Z, agrupacions, associacions, confederacions, cooperatives, gremis i federacions,
2010 (45 camises).
UI 19047
- Entrevistes a entitats: A-Z, associacions, caixes, federacions, fundacions, instituts, plataformes i associacions de
veïns, 2010 (34 camises).
UI 19048
- Entrevistes a cambres, col·legis, consorcis, diversos, església, partits, sindicats, universitats, mitjans de
comunicació, i altres departaments i òrgans de la Generalitat, 2010 (29 camises i 1 dossier).
- Agenda d'entrevistes, 2004-2009 (1 camisa) (llista).
UI 19086
- Reunions Consorci Barcelona Alta Velocitat, 2004-2007 (1 camisa).
UI 19087
- Reunions amb el conseller d'Infraestructures i Transport de la Generalitat valenciana i el comissari de Transports
de la Unió Europea pel Corredor Mediterrani. 2005-2009 (1 camisa).

56



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

346 Presència en mitjans de comunicació

2003 2011

Documentació generada per la presència de Joaquim Nadal en mitjans de comunicació.
Ocasionalment, l'entrevista pot ser, alhora, com a conseller de PTOP i portaveu. També hi ha un
recull de premsa amb articles que fan referència a Joaquim Nadal. Es tracta de correus electrònics
per concretar l'acte, materials de suport sobre el tema a tractar i el recull de publicacions on apareix.
Igualment, hi ha documentació en suport electrònic.
Documentació mecanoscrita en català i en castellà, i puntualment en francès i anglès.

La informació que no es dedueix directament de l'entrevista s'ha deduït del llistat d'entrevistes que
hi ha a l'inici.
Part de la documentació en suport electrònic s'ha traspassat al CRDI.
A les UI 18861-18863 hi ha correus electrònics per concretar l'assistència a programes i entrevistes
a mitjans audiovisuals.
S'ha extret el DVD Reportatge sobre "el primer decret llei" de la camisa Entrevista al Canal
Parlament del 14/11/2007 adjunt a una carta i el CD Nadal Postgrau UdG de la camisa Entrevista El
Punt amb alumnes de periodisme de la UdG del 23/11/2007, a de la UI 18861.
S'ha extret el CD La Taverna de la Rambla, del 14/05/2009 que no estava a dintre de cap carpeta.

-

UI: 11050
- Publicacions amb articles o referències de Joaquim Nadal com a conseller, 2006-2011 (1 camisa).
- Entrevistes, 2003 - 2006 (1 camisa):
  · Diari El Punt, 28/12/2003 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 30/12/2003 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Mundo, 03/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 03/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Segre, 11/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diario del Puerto, 15/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Razón, 17/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari ABC, 18/01/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Mañana, 15/02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Regió 7, 21/02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El País, 21/02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Regió 7, 24/02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El 9 Nou, 27/02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Gremi, 02/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Butlletí Asinca Informatiu, núm. 10, 02/2004 (fotocòpia i butlletí)
  · Revista El Temps, 03/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 18/03/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · La Vanguardia, 28/03/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Expansión, 01/04/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Cimbra, 04/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Barcelona Centre Logístic, núm. 12, 2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista del port de Tarragona, Al Port, 2on trimestre 2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 16/05/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Cambres, 1er semestre 2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Dossier econòmic, 19/06/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 27/06/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Cauce 2000, 2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Metro directo, 07/07/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Vigía, 19/07/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 18/08/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 22/08/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 29/08/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 29/08/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · La Proa. Diari del Baix Empordà, 31/08/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Tecnirail Ferrocarril i Empresa, 09/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Le Travailleur Catalan, 23/09/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Comerç Exterior, 10/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Razón, 29/09/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Catalonia Today, 30/11/2004 (fotocòpia de la publicació).
  · Enquesta al diari Avui, 22/12/2004 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Levante, 04/01/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista El Monitor, núm. 1870, 02/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Habitatge i Construcció, 02/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El País, 06/03/2005 (fotocòpia de la publicació).
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  · Diari El País, 06/03/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 06/03/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 27/03/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 03/04/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 03/04/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Empordà, 19/04/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Transporte XXI, 15/05/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Segre, 15/05/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista de Tarragona, 05/2005 (mecanoscrit).
  · La Proa. Diari del Baix Empordà, 15/08/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 22/08/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 28/08/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La veu de l'Ebre, 21/10/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Tecnirail Ferrocarril i Empresa, 10/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 05/12/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Vigía, 19/12/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Món Empresarial, 12/2005 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 25/01/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Vigía, 13/03/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 09/04/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari intern Via. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 04/2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 14/05/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Vigía, 23/05/2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 28/05/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Segre, 04/06/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Informatiu montbui. Butlletí municipal de Sta. Margarida de Montbui, núm. 93, 07/2006 (mecanoscrit i butlletí).
  · Vèlit. Revista de tot l'Empordà, 08/2006 (mecanoscrits i fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 10/08/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Espais, tardor 2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 03/09/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 03/12/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 24/12/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 30/12/2006 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Bell-lloc, 01/2011 (revista).

UI 11053
- Entrevistes, 2007 - 2008 (1 camisa):
  · Diari El Punt, 14/01/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Economista, 27/01/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Mundo, 28/01/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Segre, 10/03/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Catalunya 20 minutos, 26/03/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Mundo Empresarial, 04/2007 (mecanoscrit).
  · Diari La Vanguardia, 05/06/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Revista Caelum. El cel a la terra, núm. 10, 05/2007 (mecanoscrit i revista).
  · Diari Món Empresarial, 06/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Conductors. Informatiu del Montepio de Conductors, núm. 450, 06/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
  · Diari La Vanguardia, 13/06/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista pimec, núm. 24 07/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Informa. Butlletí de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, núm. 88, 07/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de
la publicació).
  · Diari El País, 18/08/2007 (retall de la publicació).
  · Diari Avui, 27/10/2007 (retall de la publicació).
  · Diari El País, 28/10/2007 (retall de la publicació).
  · Diari Expansión, 07/11/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 25/11/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista La Costa Brava Sud, núm. 70, 11/2007 (mecanoscrit i revista).
  · Revista Timó, 12/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Revista Top Girona, 10/2007 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació),
  · Diari Regió 7, 08/12/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 10/12/2007 (fotocòpia de la publicació).
  · Setmanari de l'Alt Empordà, 05/02/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona digital, 20/02/2008 (impressió del web)
  · Diari de Girona, 21/02/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Economista, 28/04/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Gremi de Constructors d'Obres, núm. 300, 06/2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 03/06/2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari Última hora Menorca digital, 24/07/2008 (impressió del web).
  · Diari d'Igualada, 01/08/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Regió 7, 03/08/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Mundo Empresarial, 08/2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
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  · Diari de Girona, 28/09/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Viladecans, 09/2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari Regió 7, 22/10/2008 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 04/11/2008 (fotocòpia i retall de la publicació).
  · Revista Blau Comunicació, 12/2008 (revista).
  · Revista El Temps, 23/12/2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

- Entrevistes, 2009-2010 (1 camisa):
  · Revista Hora Punta, núm. 87, 01/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 29/01/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Agència Catalana de Notícies, ACN, 13/02/2009 (impressió del web).
  · L'Ebre, 27/02/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Business BCN, 07/2009 (revista).
  · Diari El 9 Nou, 04/05/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista El Temps, 12/05/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 02/06/2009 (mecanoscrit, impressió del web i fotocòpia de la publicació).
  · Revista Camins.cat, 2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 09/08/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 09/08/2009 (recull de premsa).
  · Diari El Punt, 24/08/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 30/08/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Ebre econòmic, 09/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Qüestionari per un llibre sobre Montserrat Tura, 09/2009 (mecanoscrit).
  · Celobert. Publicació singular, periòdica i plural, 09/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari La Vanguardia, 19/10/2009 (fotocòpia de la publicació).
  · L'oficina informa. Revista de l'Oficina Municipal d'Informació. El Prat del Llobregat, 12/2009 (fotocòpia de la
publicació).
  · Diario del Puerto, 11/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Revista El temps, 01/12/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Butlletí Endavant, PSC, 12/2009 (mecanoscrit i butlletí).
  · Diari Avui, 16/01/2010 (retall de diari).
  · Diari El Periódico, 17/01/2010 (retall de la publicació).
  · Diari el Segre, 01/2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari 20 minutos, 04/02/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Periódico, 08/02/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista En Punto, 02/2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 21/02/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Público, 05/05/2010 (mecanoscrit, fotocòpia i retall de diari).
  · Diari Expansión, 19/06/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Revista Taxi, 08/2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari El País, 10/07/2010 (retall de la publicació).
  · Revista El Temps, 27/07/2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
  · Diari El Punt, 31/07/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari de Girona, 01/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari L'Ebre, 06/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Regió 7, 09/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Memorial Democràtic, 27/08/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Avui, 19/09/2010 (fotocòpia de la publicació).
  · Diari Ara Crònica Política, 06/12/2010 (fotocòpia de la publicació).

UI 18861
- Presència en mitjans audiovisuals, 2004-2008 (66 camises).
UI 18862
- Presència en mitjans audiovisuals, 2009 (54 camises).
UI 18863
- Presència en mitjans audiovisuals, 2010 (48 camises).
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347 Actes oficials i protocol·laris

2004 2010

Documentació relativa a actes oficials i protocol·laris derivada de la participació de Joaquim Nadal en
actes com inauguracions i presentacions d'infraestructures i instal·lacions, visites a infraestructures i
poblacions, reunions com a convidat amb altres organismes (consells comarcals, ajuntaments, etc),
conferències, col·loquis, fòrums, assemblees, fires, presentacions de publicacions, lliurements de
premis, signatures d'acords i convenis, i rodes de premsa. Es tracta de correspondència, invitacions,
fotocòpies de convenis, comunicats de premsa, reculls de premsa, fullets i materials de suport pels
actes.
Documentació mecanoscrita en català i, en menor mesura manuscrita i en castellà.

-

UI 11045
- Actes del PSC, 2004-2010 (3 camises)
UI 11046
- Actes del PSOE, 2004-2008 (1 camisa).
- Actes del Consejo de Iniciativas Ciudadanas (partit socialista xilè), 2006 (1 camisa).
- Actes d'altres entitats, 2004 (1 camisa).
UI 11047
- Actes d'altres entitats, 2005-2010 (5 camises).
UI 18867
- Actes oficials i protocol·laris, 14/01/2004-03/04/2004 (29 camises).
UI 18868
- Actes oficials i protocol·laris, 05/04/2004-14/05/2004 (25 camises).
UI 18869
- Actes oficials i protocol·laris, 19/05/2004-30/06/2004 (27 camises).
UI 18870
- Actes oficials i protocol·laris, 01/07/2004-16/07/2004 (22 camises).
UI 18871
- Actes oficials i protocol·laris, 17/07/2004-29/07/2004 (13 camises).
UI 18872
- Actes oficials i protocol·laris, 11/08/2004-30/09/2004 (22 camises).
UI 18873
- Actes oficials i protocol·laris, 04/10/2004-30/10/2004 (15 camises).
UI 18874
- Actes oficials i protocol·laris, 21/10/2004-22/10/2004 (1 camisa).
UI 18875
- Actes oficials i protocol·laris, 02/11/2004-15/11/2004 (11 camises).
UI 18876
- Actes oficials i protocol·laris, 17/11/2004-10/12/2004 (17 camises).
UI 18877
- Actes oficials i protocol·laris, 11/12/2004-21/12/2004 (13 camises).
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 04/03/2004-02/12/2004 (10 camises).
UI 18878
- Actes oficials i protocol·laris, 01/01/2005-25/01/2005 (10 camises).
UI 18879
- Actes oficials i protocol·laris, 04/02/2005- 13/04/2005 (23 camises).
UI 18880
- Actes oficials i protocol·laris, 14/04/2005-23/04/2005 (13 camises).
UI 18881
- Actes oficials i protocol·laris, 25/04/2005-21/05/2005 (23 camises).
UI 18882
- Actes oficials i protocol·laris, 23/05/2005-22/06/2005 (27 camises).
UI 18883
- Actes oficials i protocol·laris, 23/06/2005-07/07/2005 (18 camises).
UI 18884
- Actes oficials i protocol·laris, 08/07/2005-23/07/2005 (16 camises).
UI 18885
- Actes oficials i protocol·laris, 24/07/2005-29/09/2005 (25 camises).
UI 18886
- Actes oficials i protocol·laris, 01/10/2005-26/10/2005 (15 camises).
UI 18887
- Actes oficials i protocol·laris, 27/10/2005-26/11/2005 (19 camises).
UI 18888
- Actes oficials i protocol·laris, 28/11/2005-30/12/2005 (20 camises).
UI 18889
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 30/01/2005-15/12/2005 (22 camises).
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UI 18890
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 06/03/2006-21/12/2006 (12 camises).
- Actes oficials i protocol·laris, 05/01/2006-03/02/2006 (27 camises).
UI 18891
- Actes oficials i protocol·laris, 06/02/2006-28/02/2006 (21 camises).
UI 18892
- Actes oficials i protocol·laris, 01/03/2006-22/03/2006 (15 camises).
UI 18893
- Actes oficials i protocol·laris, 22/03/2006-12/04/2006 (25 camises).
UI 18894
- Actes oficials i protocol·laris, 17/04/2006-09/05/2006 (20 camises).
UI 18895
- Actes oficials i protocol·laris, 21/05/2006-01/06/2006 (18 camises).
UI 18896
- Actes oficials i protocol·laris, 02/06/2006-09/06/2006 (14 camises).
UI 18897
- Actes oficials i protocol·laris, 12/06/2006-29/07/2006 (27 camises).
UI 18898
- Actes oficials i protocol·laris, 16/08/2006-15/09/2006 (24 camises).
UI 18899
- Actes oficials i protocol·laris, 19/09/2006-11/10/2006 (21 camises).
UI 18900
- Actes oficials i protocol·laris, 13/10/2006-29/12/2006 (37 camises).
UI 18901
- Actes oficials i protocol·laris, 10/01/2007-10/03/2007 (39 camises).
UI 18902
- Actes oficials i protocol·laris, 14/03/2007-12/04/2007 (12 camises).
UI 18903
- Actes oficials i protocol·laris, 19/04/2007-15/05/2007 (23 camises).
UI 18904
- Actes oficials i protocol·laris, 1705/2007-09/07/2007 (23 camises).
UI 18905
- Actes oficials i protocol·laris, 11/07/2007-20/09/2007 (26 camises).
UI 18906
- Actes oficials i protocol·laris, 21/09/2007-15/11/2007 (31 camises).
UI 18907
- Actes oficials i protocol·laris, 16/11/2007-28/12/2007 (30 camises).
UI 18908
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 31/012007-10/12/2007 (13 camises).
UI 18909
- Actes oficials i protocol·laris excusats o anul·lats, 28/02/2008-15/10/2008 (13 camises).
- Actes oficials i protocol·laris, 09/01/2008-31/01/2008 (18 camises).
UI 18910
- Actes oficials i protocol·laris, 01/02/2008-15/02/2008 (20 camises).
UI 18911
- Actes oficials i protocol·laris, 19/02/2008-31/03/2008 (18 camises).
UI 18912
- Actes oficials i protocol·laris, 01/04/2008-18/04/2008 (14 camises).
UI 18913
- Actes oficials i protocol·laris, 21/04/2008-14/05/2008 (19 camises).
UI 18914
- Actes oficials i protocol·laris, 16/05/2008-30/05/2008 (15 camises).
UI 18915
- Actes oficials i protocol·laris, 02/06/2008-29/06/2008 (20camises).
UI 18916
- Actes oficials i protocol·laris, 01/07/2008-28/07/2008 (16 camises).
UI 18917
- Actes oficials i protocol·laris, 01/08/2008-29/09/2008 (24 camises).
UI 18918
- Actes oficials i protocol·laris, 03/10/2008-03/11/2008 (26 camises).
UI 18919
- Actes oficials i protocol·laris, 05/11/2008-30/11/2008 (21 camises).
UI 18920
- Actes oficials i protocol·laris, 01/12/2008-23/12/2008 (17 camises).
UI 18921
- Actes oficials i protocol·laris, 07/01/2009-29/01/2009 ( 23 camises).
UI 18922
- Actes oficials i protocol·laris, 06/02/2009-13/03/2009 (25 camises).
UI 18923
- Actes oficials i protocol·laris, 16/03/2009-07/04/2009 (22 camises).
UI 18924
- Actes oficials i protocol·laris, 16/04/2009-03/06/2009 (26 camises).
UI 18925
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- Actes oficials i protocol·laris, 04/06/2009-19/06/2009 (16 camises).
UI 18926
- Actes oficials i protocol·laris, 20/06/2009-10/07/2009 (19 camises).
UI 18927
- Actes oficials i protocol·laris, 04/09/2009-28/09/2009 (17 camises).
UI 18928
- Actes oficials i protocol·laris, 11/07/200927/08/2009 (25 camises).
UI 18929
- Actes oficials i protocol·laris, 01/10/2009-31/10/2009 (21 camises).
UI 18930
- Actes oficials i protocol·laris, 02/11/2009-30/11/2009 (23 camises).
UI 18931
- Actes oficials i protocol·laris,  01/12/2009-31/12/2009 (25 camises).
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 17/02/2009-18/07/2009 (10 camises).
UI 18932
- Actes oficials i protocol·laris excusats, 14/01/2010-07/09/2010 (4 camises).
- Actes oficials i protocol·laris, 12/01/2010-03/02/2010 (18 camises).
UI 18933
- Actes oficials i protocol·laris, 04/02/2010-27/02/2010 (22 camises).
UI 18934
- Actes oficials i protocol·laris, 01/03/2010-01/04/2010 (28 camises).
UI 18935
- Actes oficials i protocol·laris, 07/04/2010-01/05/2010 (17 camises).
UI 18936
- Actes oficials i protocol·laris, 02/05/2010-21/06/2010 (30 camises).
UI 18937
- Actes oficials i protocol·laris, 22/06/2010-13/07/2010 (20 camises).
UI 18938
- Actes oficials i protocol·laris, 17/07/2010-13/08/2010 (17 camises).
UI 18939
- Actes oficials i protocol·laris, 13/08/2010-14/09/2010 (16 camises).
UI 18940
- Actes oficials i protocol·laris, 16/09/2010-19/10/2010 (30 camises).
UI 18941
- Actes oficials i protocol·laris, 21/10/2010-17/12/2010 (29 camises).
- Agenda d'actes, 2004-2009 (1 camisa) (llistat).
UI 19049
- Reunió amb el president de la Generalitat, 09/2008 (10 camises).
UI 19050
- Reunió amb el president de la Generalitat, 09/2008 (10 camises).
UI 19051
- Reunions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i altres institucions de l'estat espanyol,
17/07/2007-03/09/2009 (22 camises).
UI 19086
- Reunions i informes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, 2007-2009 (5 camises).
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348 Reculls de premsa

2004 2010

Dossiers on es recullen les notícies relacionades amb el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
Documentació mecanoscrita en català i castellà.

-

UI 11041
- Reculls de premsa: Mobilitat, 2004-2005 (4 dossiers).
UI 11042
- Reculls de premsa, 2006-2007 (3 dossiers).
UI 11043
- Reculls de premsa, 2007 i 2009 (5 dossiers).
UI 11044
- Reculls de premsa, 2009 (3 dossiers).
UI 11058
- Reculls de premsa, 2009 (2 dossiers).
UI 11059
- Reculls de premsa, 2010 (3 dossiers).
UI 11060
- Reculls de premsa, 2010 (3 dossiers).
UI 11061
- Reculls de premsa, 2010 (2 dossiers).

Descripció:

349 Agendes

2003 2010

Agendes amb anotacions d'activitats públiques i privades.
Text imprès en català.

-

UI 19064
- Agendes 2003 -2010 (8 dossiers).

Descripció:

63



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

350 Conselleria Portaveu del Govern

2003 2007

Documentació aplegada per Joaquim Nadal en qualitat de conseller portaveu del Govern de la
Generalitat de Catalunya. Es tracta d'informes, documentació d'actes públics del Govern i de
documents relacionats amb el debat estatutari. També hi ha reculls d'entrevistes a diaris.
Documentació mecanoscrita i, puntualment, manuscrita en català.

S'han entregat al CRDI 3 CDs sobre l'Estatut d'Autonomia del 2006 i l'Estatut de 1932 que eren a la
UI 10945.

-

UI 10937
- Informes i estudis, 2004-2005 (7 camises).
   · Informe d'Avaluació de Gestió 1/2004.
   · Pla de Govern 2003-2007 7/2004.
   · Estudi de Polítiques Públiques del Govern 7/2004.
   · Actes de la Diada Nacional de Catalunya 9/2004.
   · Enquesta de percepció ciutadana de la política de la Generalitat 12/2004.
   · Informe sobre els dos anys de Govern 2004-2005 12/2005.
   · Presència en mitjans de comunicació, 2004-2005.
UI 10938
- Debat estatutari 2/2003-11/2004 (sense camises).
UI 10939
- Debat estatutari 11/2004-5/2005 (sense camises).
UI 10940
- Debat estatutari 6/2005-7/2005 (sense camises).
UI 10941
- Debat estatutari 7/2005-8/2005 (sense camises).
UI 10942
- Debat estatutari 9/2005 (sense camises).
UI 10943
- Debat estatutari 9/2005-2/2006 (sense camises).
UI 10944
- Debat estatutari 3/2006-5/2006 (sense camises).
UI 10945
- Debat estatutari 5/2006-3/2007 (sense camises).
UI 11048
- Estatut d'Autonomia: informes i propostes dels partits, 2003-2006 (5 camises).
   · Esborrany del nou estatut d'autonomia, 2003 (1 camisa).
   · Proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya per la reforma de l'estatut, 2003 (1 camisa).
   · Bases per a una proposta de reforma de l'estatut. Propostes presentades pels grups parlamentaris, 2003 (1
camisa).
   · Proposta de Convergència i Unió per la reforma de l'estatut, 2003 (1 camisa).
   · Informes per a l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia, 07/2004-06/2006 (1 camisa).
UI 18864
- Estatut d'Autonomia: informes i propostes dels partits, 2003 (1 dossier).
   · Bases per a una proposta de reforma de l'Estatut (Text comparat de les propostes), 09/2003 (1 dossier).

Descripció:

360 Conselleria de Presidència

2006

Documentació aplegada per Joaquim Nadal mentre va incorporar la conselleria de Presidència de la
Generalitat de Catalunya a les seves responsabilitats de Política Territorial i Obres Públiques i
Portaveu del Govern. Es tracta d'informes, documents informatius i altra documentació.
Documentació mecanoscrita i, puntualment, manuscrita en català. Hi ha un document mecanoscrit en
castellà.

-

UI 10946
- 6/2006-9/2006 (sense camises).
UI 10947
- 10/2006-11/2006 (sense camises).

Descripció:
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401 Docència

1973 2015

Documentació generada per Joaquim Nadal com a professor d'Història. Principalment és
documentació acadèmica.
Documentació mecanoscrita, i eventualment manuscrita, en català, castellà, anglès i, en menor
mesura, en francès.

La documentació de la UI 10778 no està ordenada ni agrupada en camises.
Els treballs dels alumnes de la UI 10777 no estan datats (excepte un de 1996).
La data de l'esborrany del llibre La ciutat del Born, d’Albert Garcia Espuche, s'ha deduït de que
estava amb documentació d'aquest any.

-

UI 10777
- Congressos i seminaris, 1984-1990 (1 camisa).
- Memòries i treballs d'alumnes, s/d (1 camisa).
UI 10778
- Documentació de tribunals d'habilitació i de doctorat; correspondència tramesa de publicacions i documentació
relacionada amb editorials, 1974-2010 (sense camises).
UI 10779
- Documentació del claustre de la UAB, 1977-1979 (4 camises).
UI 11007
- Congrés de Cultura Catalana, 16/05/1977-20/05/1977 (1 camisa).
- Esborrany de l'autor amb notes J.N.F. del llibre La ciutat del Born, d’Albert Garcia Espuche, 2009 (1 camisa).
- Conferència "Barcelona 1714: societat, guerra... i oblit", d'Albert Garcia Espuche, 2010 (1 camisa).
- Lectura tesi doctoral de Josep Capdeferro Pla, 2007 (1 camisa).
UI 19095
- Apunts de clases donades. Assignatura d'historiografia. UAB, s/d (1 camisa).
- Apunts de clases donades. Revolució Francesa. ICESB, s/d (1 camisa).
- Apunts de clases donades. Metodologia a la Història d'Espanya, s/d (1 camisa).
- Apunts de clases donades, s/d (3 camises).
- Mecanoscrit de l'article "Los escritos de Jose María Iribarren, secretario de Mola en 1936", de Vicente Cacho
Viu, 1978.
UI 19096
- Actes d'Investidura de Doctors Honoris Causa. 1993 i 2011 (1 camisa).
- Inauguració curs 2010-2011 dels estudis catalans a l'exterior. Universitat de Lleida. 2010 (1 camisa).
- Treballs d'alumnes, 2015 (1 camisa).

Descripció:

402 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

2012 2015

Documentació generada per Joaquim Nadal com a director de l'Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural. Es tracta de memòries, documentació de reunions i informes.
Documentació mecanoscrita en català i impresa en francès.

-

Descripció:
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403 Participació en organismes culturals

1973 2014

Documentació conservada per Joaquim Nadal de la seva participació a la revista Presència, el Centre
d'Estudis Municipals SA (CEM), la Fundació Institut Jaume Vicens Vives, la revista L'Avenç, la
Societat Catalana d'Estudis Històrics i l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Girona (ICESG).
De la revista Presència hi ha informes sobre la situació de l'empresa, l'acta d'una reunió i una carta de
dimissió de Jaume Curbet; del CEM hi ha el projecte de l'empresa, correspondència, fotocòpia dels
estatuts, el balanç fiscal per l'impost de societats, les escriptures de constitució, la targeta d'identitat
fiscal, factures i documentació diversa; de la Fundació Jaume Vicens Vives hi ha actas de reunions i
còpies de convenis; de la Societat Catalana d'Estudis Històrics actes de reunions; de l'Institut Catòlic
d'Estudis Socials de Girona l'avant-projecte de creació; i de la revista L'Avenç la documentació
relativa a una reunió que inclou uns pressupostos.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català i castellà.

-

- Institut Catòlic d'Estudis Socials de Girones (ICESG), 1973 (1 camisa).
- Presència, 1974-1975 (1 camisa).
- CEM, 1976-1980 (1 camisa).
- Fundació Institut Jaume Vicens Vives, 2012 (1 camisa).
- Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2013-2014 (1 camisa).
- L'Avenç, 2014 (1 camisa).

Descripció:
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501 Monografies

1971 2011

Documentació relativa a les monografies publicades per Joaquim Nadal. Es tracta d'esborranys,
materials auxiliars per la redacció i, puntualment, exemplars de les publicacions.
Documentació manuscrita i predominament mecanoscrita en català i castellà, i eventualment
mecanoscrita i manuscrita en francès i portuguès.

Datació aproximada: en els casos en què la documentació no està datada s'ha pres com a referència
la data d'edició.
L'esborrany de la monografia Per a una història de Girona: una bibliografia bàsica s'ha deduït que és
d'aquesta publicació comparant el text amb un exemplar.
Junt amb els materials de Les possibilitats de la demografia històrica a les Comarques Gironines hi
havia dues fotografies que s'han entregat al CRDI. També hi ha adjunt un document de 1753.
S'han classificat a la sèrie de Correspondència relativa a publicacions (409) les cartes relacionades
amb les monografies Quaderns de viatge, Municipi i ciutat, Girona com a exemple, Emilio Grahit y
Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, La catedral de Girona, Vides amb nom, Catalunya,
catalanisme i socialisme, Dietari 2003. Apunts d'un any electoral, Compareixença del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques davant de la Comissió de Política Territorial del Parlament de
Catalunya, Discursos i conferències 2003-2006 Vol. I i II.
S'ha classificat a la sèrie Presentacions (408) la documentació relacionada amb les presentacions de
les monografies: Municipi i ciutat, Girona com exemple, La catedral de Girona, Emilio Grahit y
Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Girona: 20 anys del Pla Especial del Barri Vell
1983-2003 i Vides amb nom.
S'ha classificat a la sèrie Ressenyes (406) el recull de ressenyes de les obres: La catedral de
Girona, Vides amb nom i Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense.
S'ha classificat a la sèrie Presència en mitjans de comunicació (105) una entrevista sobre el llibre
Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense i aparicions als mitjans relacionades
amb la presentació del llibre Vides amb nom.
A la sèrie Agendes i dietaris personals hi ha materials pel llibre Dietari 2003. Apunts d'un any
electoral.

-

UI 10980
- La introducción del catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempos de
Felipe V, Barcelona, 1971 (llibre).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (Del 30-IX al 23-X de
1868), Girona, 1971 (llibre).

UI 10994
- Les possibilitats de la demografia històrica a les Comarques Gironines, 1753, 1975 (manuscrits, mecanoscrits,
documentació auxililar i un document del segle XVIII) (2 camises).
- Girona: història i herència jueva, 1993 (original mecanoscrit i fotocòpia de la publicació en català) (1 camisa).
- Girona, ciutat viva i de colors, 1999 (esborranys manuscrits i mecanoscrits i materials recopilats inclosos en la
monografia) (3 camises).
- Joan Puigbert. L'historiador, el pedagog, el polític, 2002 (esborranys manuscrits i mecanoscrits, prova
d'impressió i llibrets) (1 camisa).
- La Catedral de Girona, 2002-2003  (llibreta amb l'esborrany manuscrit) (1 camisa).

UI 10995
- Catalunya, catalanisme i socialisme, 2003-2008 (materials auxiliars per a la redacció, esborranys i original
mecanoscrit) (1 camisa).
- Dietari 2003. Apunts d'un any electoral, 2003 (mecanoscrit original) (1 camisa).

UI 10996
- Vides amb nom, 2005 (prova d'impressió i materials recopilats inclosos en la publicació) (2 camises).

UI 10997
- Quaderns de viatge, 2006-2007 (esborranys i original mecanoscrits) (2 camises).

UI 10998
- Girona: 20 anys del Pla Especial del Barri Vell 1983-2003, 2003 (llibreta amb l'esborrany manuscrit i original
mecanoscrit) (1camisa).
- Per a una història de Girona: una bibliografia bàsica, 2008 (esborrany mecanoscrit) (1 camisa).
- Primer llibre de família, 2007 (fotocòpia de la portada i de la 1a pàgina) (1 camisa).
- Inscrit a la pedra i la memòria. Escrits des del Govern, 2008-2010, 2010 (prova d'impressió i original
mecanoscrit) (1 camisa).

Descripció:
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- Primer llibre de família, 2007 (fotocòpia de la portada i de la 1a pàgina) (1 camisa).
- Inscrit a la pedra i la memòria. Escrits des del Govern, 2008-2010, 2010 (prova d'impressió i original
mecanoscrit) (1 camisa).

UI 11064
- Moments de Girona, 2009 (esquema manuscrit, materials recopilats inclosos en la monografia i esborranys
mecanoscrits) (4 camises).

UI 11065
- Moments de Girona, 2009 (manuscrits, materials recopilats per la monografia i esborrany) (4 camises).

UI 19072
- Noves vides amb nom, 2011 (fotocòpies d'esborranys mencanoscrits amb notes, documents de treball
manuscrits, esborranys impresos) (4 camises i 1 dossier).

UI 19093
- Testimoni de càrrec. Vint al servei de Catalunya, 1993-2012, 2014 (esborranys, documents recopilats i
manuscrits). 3 camises.
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502 Articles

1971 2008

Documentació aplegada per Joaquim Nadal per a la redacció d'articles en revistes d'història o capítols
d'obres col·lectives, així com col·laboracions en llibres. Es tracta d'exemplars de les publicacions,
manuscrits i mecanoscrits, separates, fotocòpies dels articles i retalls de les publicacions.
Documentació mecanoscrita i, en menor mesura, manuscrita en català i en castellà. Puntualment n'hi
ha en francès, italià i anglès.

Les dades que no es troben en els documents, s'han extret del currículum de Joaquim Nadal de 2007
o de la pàgina web www.dialnet.com.
El text titulat Deu anys d'ajuntaments democràtics 1979 - 1989 s'ha considerat un article per l'extensió
i perquè hi ha un llibre anomenat Deu anys d'ajuntaments democràtics 1979 - 1989. Elements per a
un balanç publicat el 1989 per la Federació de Municipis de Catalunya del qual n'ha escrit el pròleg.
Tanmateix, no s'ha pogut comprovar que sigui un article d'aquest llibre.
Alguns articles potser s'ha de revisar la classificació.
La correspondència relacionada amb els articles s'ha classificat a la sèrie Correspondència relativa a
publicacions (409).

-

UI 10959
Articles, 1971-1977 (1 camisa):
- "Zapata y el agrarismo", Historia mundial del siglo 20, Barcelona, 1971 (retalls de la publicació).
- "Bibliografía", Historia de España y contemporanea, 1974 (fotocòpia de la publicació).
- "Els orígens del capitalisme", Serra d'or, Esplugues de Llobregat, 1975 (fotocòpia de la publicació).
- "Una font important per a la història econòmica de Catalunya: el reial cadastre (1715-1845)", Homenatge a
Joan Reglà i Campistol, València, 1975 (fotocòpia de la publicació).
- "Girona: pasado y presente", Construcción, Arquitectura, Urbanismo, Barcelona, 1975 (mecanoscrit).
- "Dependencia y subdesarrollo: el caso canario. Notas sobre las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y las
Islas Canarias, 1809-1914", Hacienda pública española, 03/1976 (fotocòpia de la publicació).
- "Notas sobre la Balanza Comercial hispano-británica 1697-1914", Información Comercial Española. Revista de
Economía. Ministerio de Comercio, 1976 (fotocòpia de la publicació).
- "La industrialització al Gironès: l'exemple de Salt". Recerques VI. Història, Economia, Cultura, 1976 (separata)
(també publicat a Girona al segle XIX, Girona, 1978 i a Edicions Municipals. Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), Girona, 1979.
- "La situació de la manufactura a Girona del 1790 al 1840", Treballs d'història. Estudis de demografia, economia
i societat a les comarques gironines, Girona, 1976 (separata) (també publicat a Girona al segle XIX, Girona,
1978).
- "La contribució gironina al desenvolupament de la indústria elèctrica catalana", Revista de Girona, 1976
(separata) (també publicat a Girona al segle XIX, Girona, 1978).
- "La premsa en català a Girona", Exposició del font d'art del diari Avui, Girona, 04/1976 (mecanoscrit amb notes).
- "El govern de Catalunya entre l'autonomia i el centralisme, segles XVI i XVII", I Curs d'història de Catalunya
(febrer-març 1977), Barcelona, 12/1977 (retalls de la publicació).
- "La investigació històrica sobre les comarques gironines a la Universitat Autònoma de Barcelona", Revista de
Girona, 1977 (retalls de la publicació).
- "Las relaciones comerciales hispano-británicas de 1772 a 1914", Estudis VI, València, 1977 (separata).
- "Nota sobre els moviments socials a les comarques gironines de 1914 a 1920", XX Assemblea internacional
d'estudiosos, Sant Feliu de Guíxols, 1977 (separata).
- "Els problemes de la història local", L'Avenç, 05/1977 (fotocòpia de la publicació).
- "L'onze de setembre de 1714. Significació històrica", L'Avenç, 09/1977 (fotocòpia de la publicació).
- "La guerra de sucesión y sus consecuencias" i "La nueva ordenación económica: el catastro", Historia 16. El
centralismo Borbónico contra la Corona de Aragón, 1977 (fotocòpia de la publicació).

UI 10960
Articles, 1978 (1 camisa):
- "Las relaciones comerciales hispano-británicas, 1772-1914. Resumen de la Tesis", Universidad de Barcelona.
Secretariado de publicaciones, intercambio científico y extensión universtiaria, Barcelona, 1978 (separata).
- "La Gerundense (1842-1973): una fàbrica de paper", Girona al segle XIX, Girona, 1978 (fotocòpia de la
publicació).
- "Joaquim Pla i Cargol", Revista de Girona, 1978 (separata).
- "Imatges i fets de la Catalunya contemporània (1808-1978)", Grans temes l'Avenç, 1978 (revista).
- "Un article desconegut de Jaume Vicens Vives", Els marges, 12/01/1978 (retalls i fotocòpia de la publicació).
- "La lenta recuperació: els grups socials i els problemes econòmics", Història de Catalunya, Barcelona,
23/08/1978 (retalls i fotocòpia de la publicació).
- "La guerra de Successió i la derrota de Catalunya", Història de Catalunya, Barcelona, 20/09/1978 (retalls i
fotocòpia de la publicació).

Articles, 1979 (1 camisa):

Descripció:
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Articles, 1979 (1 camisa):
- "Catalunya dins l'imperi hispànic: l'articulació institucional i el seu funcionament", Història de Catalunya,
02/08/1979 (separata i fotocòpia de la publicació).
- "L'evolució industrial, comercial i financera entre el 1900 i el 1939", Història de Catalunya, 26/09/1979 (separata i
fotocòpia de la publicació).
- "El regnat de Felip IV. La guerra de Separació", Història Nacional de Catalunya, Bilbao, 1979 (fotocòpia de la
publicació).
- "La industrialització al Gironès: l'exemple de Salt", Edicions Municipals. Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), Girona, 1979 (separata).
- "Sardenya: la revolta incesant", L'Avenç, 16/05/1979 (fotocòpia de la publicació).

Articles, 1980 (1 camisa):
- "La revolució industrial", Història Nacional de Catalunya, Bilbao, 1980 (fotocòpia de la publicació i separata).
- "L'activitat econòmica de la Catalunya contemporània (1900-1936)", Història Nacional de Catalunya, Bilbao,
1980 (separata).
- "L'organització política i administrativa sota els borbons", Història Nacional de Catalunya, Bilbao, 1980 (fotocòpia
de la publicació i separata).

Articles, 1981-1982 (1 camisa):
- "Carles Rahola", Nadala Fundació Jaume I, 10/1981 (mecanoscrit amb notes i recull de premsa).
- "Notes documentals entorn de la revolució de 1868 a Girona", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1981
(separata).
- "Pròleg a El Gironès. Aproximació a l'estructura sòcio-econòmica", CEUMT, La revista municipal, 08/1982 (retalls
de la publicació).
- "La dynamique de l'ère autrichienne (XVIe-XVII siècles)", Histoire de la Catalogne, 1982 (separata).

Articles, 1985 (1 camisa):
- "El modus vivendi i la indústria catalana: la torna d'una negociació diplomàtica", L'Avenç, 03/1985 (retalls de la
publicació).

Articles, 1986 (1 camisa):
- "Rahola i Llorens, Carles", 02/1986 (mecanoscrit amb notes).
- "El modus vivendi i la indústria catalana: la torna d'una negociació diplomàtica", El Memorial de Greuges i el
catalanisme polític, Barcelona, 1986 (fotocòpia de la publicació).
- "Espanya, una presència persistent i boirosa", L'Avenç, 1986 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Articles, 1988 (1 camisa):
- "Hacia una nueva sociedad: las transformaciones del siglo XVIII", Cuenta y razón, 04/1988 (retalls de la
publicació).

Articles, 1989 (1 camisa):
- "La Guerra de Sucesión y sus consecuencias", Cuadernos Historia 16, 02/1989 (fotocòpia de la publicació).
- "Reflexions entorn de la regió II", Les futures regions a Catalunya, 14/01/1989 (revista).
- Deu anys d'ajuntaments democràtics 1979 - 1989, 1989 (mecanoscrit).

Articles, 1990-1991 (1 camisa):
- "Algunes claus de la història local", La historiografia catalana, Girona, 1990 (fotocòpia i revista).
- "Municipi i nació", Debat Nacionalista, núm. 15, 07/1991 (manuscrit i mecanoscrit).

UI 10978:
Articles, 1992 (1 camisa):
- "Les institucions a Catalunya i la normalització lingüística", Segon Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, Lleida, 1992 (fotocòpia de la publicació).
- "Réplica a Miguel Herrero", Carta local. Boletín Informativo de la Federación Española de Municipios y
Provincias, Madrid, 1992 (butlletí).

Articles, 1993 (1 camisa):
- "Cataluña y España", Emprius, Club d'Opinió, 1993 (publicació).
- "Reflexions sobre la renovació", Papers de la Fundació Rafael Campalans, 09/1993 (fotocòpia de la publicació).
- "La historiografia catalana: anem al gra. Deixem-nos d'històries", L'Avenç, 11/1993 (manuscrit, mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).

Articles, 1994 (1 camisa):
- "Barcelona després del combat. El paper d'una ciutat de ciutats en la formació de la Catalunya moderna", La
commemoració de l'Onze de setembre a Barcelona, Barcelona, 1994 (fotocòpia de la publicació).
- "Algunes claus de la història local", Revista de la CECEL, 09/1994 (revista).

Articles, 1995 (1 camisa):
- "Riera i Bertran, Joaquim (Girona, 1948 - Barcelona, 1924)", Homes del catalanisme, Bases de Manresa,
Barcelona, 1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació).
- "La Girona medieval: de clau del regne a clau del futur", L'Avenç, Barcelona, 1995 (fotocòpia del manuscrit i de
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la publicació, i revista).

Articles, 1996 (1 camisa):
- "Crisi de la política? Algunes propostes per enfortir la democràcia", 1996, (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de
la publicació).
- "El futur territorial de l'àrea urbana de Girona" L'àrea urbana de Girona - Un espai per al futur, Girona, 1996
(manuscrit i mecanoscrit).

Articles, 1997 (1 camisa):
- "Entre el nen de carrer i el fill de casa bona", Quan jo anava a estudi, 06/1997 (mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i invitació).
- "La transformació d'una ciutat", Girona, de la mirada de Pla al llindar del segle XXI, Barcelona, 1997 (esborranys
mecanoscrits).

Articles, 1998 (1 camisa):
- "Ciutats plenes d'oportunitats", L'Avenç, 11/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- "Els ajuntaments i les polítiques d'integració social", 20 anys d'ajuntaments democràtics, Barcelona, 1999
(manuscrit i mecanoscrit).
- "10 anys després de 10 anys d'ajuntaments democràtics", 1998 (manuscrit, mecanoscrit i notes).

UI 10979
Articles, 1999 (1 camisa):
- "Història del Gironès s. XVIII - XIX", La revolució del 1968 i el Sexenni, Girona, 08/1999 (manuscrit i
mecanoscrit).
- "Jordi Nadal: un magisteri particular", La industrialització i el desenvolupament econòmic d'Espanya, Barcelona,
1999 (mecanoscrit, fotocòpia i retalls de la publicació).
- "Montserrat, 1499-1999. Cinc-cents anys de cultura", Montserrat cinc-cents anys de cultura, Barcelona, 1999
(manuscrit i mecanoscrit).

Articles, 2000 (1 camisa):
- "Girona 1900-2000: imatges de la memòria", 12/2000 (mecanoscrits amb notes).

Articles, 2001 (1 camisa):
- "Les Fotografies de CAU vint-i-cinc anys després", Girona 1975/2000: les imatges de CAU 25 anys després,
Girona, 10/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "El municipio de Girona: el caso de una ciudad media", Experiencias prácticas de desarrollo local, Barcelona,
2001 (manuscrit, mecanoscrit i díptics).
- "Rahola i Llorens, Carles", Diccionari d'Historiografia Catalana, Barcelona, 03/2001 (mecanoscrit i manuscrit).
- "Noves claus per a la història local", D'humanitats. Passat i present, claus d'interpretació, 02/2001 (mecanoscrit i
exemplar defectuós).

Articles, 2002-2005 (1 camisa):
- "Gardens from the prince's court to the people's leisure", Rehabilitation of public historical urban gardens and
greenhouses of the 19th Century. Regreen, 07/2002 (fotocòpia de la publicació).
- "Josep Pallach, socialista", Recordat Josep Pallach, 2002 (fotocòpia de la publicació).
- "Cent-cinquanta anys fent ciutat", El Peninsular (1853-2003). Memòria d'un hotel de Girona, Girona, 2003
(mecanoscrit amb notes i fotocòpia de la publicació).
- "Tot va començar a la Fosca. Records de família: els estius dels anys cinquanta", Revista del Baix Empordà,
07/2003 (mecanoscrits amb notes, fotocòpia de la publicació i revista).
- "Les eleccions de 1979 i els primers dies del nou Ajuntament",  Girona. 25 anys d'Ajuntament democràtic
(1979-2004), 12/2003 (esborranys manuscrits i mecanoscrits, i original mecanoscrit).

Articles, 2006-2008 (1 camisa):
- El centre. El somriure dels ulls, Girona, 2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "L'aigua", L'aigua a Catalunya: una perspectiva per als ciutadans, Barcelona, 2006 (mecanoscrit, nota
manuscrita i fotocòpia de la publicació).
- "El crit de Provença", Girona de Catalunya pinta la Provença, Girona, 2006 (mecanoscrit, notes i fotocòpia de la
publicació).
- "Josep Pallach", Gent que ha deixat petjada, 11/2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "L'arribada del ferrocarril a Vilanova", Des de l'andana de Vilanova i la Geltrú. 125è aniversari de l'arribada del
ferrocarril 1881-2006, Barcelona, 2006 (mecanosrit i fotocòpia de la publicació).
- "Un dels edificis de més pes històric i de major originalitat", 42 històries màgiques: llegendes de Girona, Girona,
2007 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "La llei de l'obra pública", Activitat parlamentària, núm. 13, 10/2007 (mecanoscrit, normes d'estil de la revista i
fotocòpia de la publicació).
- "Renovació i canvi", PSC. 30 anys de socialisme català, Barcelona, 2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya, Vic, 2008 (fotocòpia de la publicació).
- "La variant de la Bisbal", Anuari Territorial de Catalunya. T 2007, Barcelona, 2008 (fotocòpia de la publicació).
- "La superació del mite", Revista de Girona, Girona, 2008 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

UI 10986
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Articles, 2009-2011 (1 camisa):
- "Arrelament a Sant Gregori", Joaquim Vidal, una vida polifònica, Olot, 2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- "Alexis Eudald Solà, Joan Barberà. Empúries inici d'un retorn", Fascinació per Grècia. L'art a Catalunya al
segles XIX i XX, Girona, 2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Clínica Girona, 1934-2009, Girona, 2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- La futura lleis d'espais agraris de Catalunya. Jornades de reflexió, participació i debat. Girona, 17 i 18 de gener
de 2008, Girona, 2009 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i mecanoscrits diversos).
- "País", Nou breviari de ciutadania, Girona, 2009  (esborrany mecanoscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- El centre. Lletres enamorades, 2009 (fotocòpia de la publicació).
- "Joan Saqués Roca", Cartes a Joan Saqués i Roca. Miscel·lània d'homenatge, Girona, 2009 (mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- "Escrit a l'aigua", Plats de Pla. Un lligat d'històries a la Vall de Llémena, Girona, 2009 (fotocòpia de la publicació).
- "Europa des de Girona. De les muralles als cafès", Els darrers mil anys de les muralles. Girona. Cicle de
conferències a l'abast XI, Girona, 2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "La poesia del final d'una vida", 6è Premi de Narrativa M. Àngels Anglada. Joan F. Mira, Figueres, 2009
(mecanoscrit amb notes manuscrites, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Pacte Nacional per a les infraestructures, Barcelona, 2009 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Les infraestructures de Catalunya", Nadala 2009 - Xarxes de comunicació a Catalunya, Barcelona, 2009
(mecanoscrits i fotocòpia de la publicació).
- "Llei d'urbanitzacions", Activitat Parlamentària, núm. 18, 05/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "De vell hospital a nou centre administratiu", La Punxa, núm. 50, Girona, 2009 (mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació).
- "La llei d'aeroports i heliports", Activitat parlamentària, núm. 19, 09/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- "Torres Monsó", Bonart, núm. 121, 11/2009 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Ciudad acabada, ciudad renovada", Ciudades creativas. Creatividad, innovación, cultura y agenda local.
Volumen 2, Barcelona, 2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Jaume Vicens i Vives i Girona", Revista de Girona, núm. 261, 2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Intervenció en el sopar amb la Junta del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, Àmbits de Política i Societat, núm.
44, 2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Catalunya i l'eix mediterrani", Nexe. Debats valencians, núm. 8, 02/2011 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- "El tractat de Girona", Compartint somnis, Girona, 2011 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i d'una
il·lustració).
- "Per a una història de Girona jueva", Temps i espais de la Girona Jueva. Actes del Simposi Internacional
celebrat a Girona 23, 24 i 25 de març de 2009, Girona, 2011 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Pere Massana, sembrar i collir", 2011 estrelles, Girona, 2011 (esborrany, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- "Los hilos de la memoria, la fuerza de las ideas", Vicens Vives, una visión de futuro, Barcelona, 2011 (fotocòpia
de la publicació).
- "Pere Rodeja Ponsatí" Pere Rodeja i Ponsatí, 2011 (fotocòpia de la publicació).
- "Premi Manuel Bonmatí", Rotary Club de Girona. 1980-2010. 30è aniversari, Girona, 2011 (mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- "Les meves hores angleses", Hores angleses / Ferran Soldevila, Martorell, 2011 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Intervenció en la taula rodona sobre Santiago Sobrequés i Vidal, Metastasi. Centenari Santiago Sobrequés i
Vidal. Institut Jaume Vicens Vives, 05/2011 (fotocòpia de la publicació).

72



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

503 Conferències

1974 2012

Documentació generada i aplegada per Joaquim Nadal per a la preparació de conferències, debats,
taules rodones i altres actes semblants. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits, cartells, fullets,
programes i invitacions.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català, i en menor mesura en castellà. Puntualment en
anglès, francès, italià, gallec i basc.

La informació que no es dedueix de la documentació s'ha extret del currículum de Joaquim Nadal
de 1997.
El document mecanoscrit de la conferència del debat "La Corona d'Aragó i els Països Catalans" de
26/09/1982, conté una nota amb un interrogant que la relaciona amb el cartell i la invitació, per tant,
no és segur que sigui la d'aquesta conferència.
La conferència "Girona: els atractius econòmics de la ciutat" del 16/05/1996 no s'ha pogut
comprovar que sigui una conferència i s'hi ha classificat per la forma del text.
La correspondència relacionada amb les conferències s'ha classificat a la sèrie Correspondència
relativa a publicacions (409).

-

Descripció:
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Conferències, 1978 (1 camisa):
- Conferència "L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic", Cicle de conferències d'història de Catalunya,
08/03/1978 (programa i mecanoscrit del presentador).
- "Problemes de la formació del capitalisme espanyol", acte de lliurement del 7è Primer Consolat de Mar, Girona,
Saló d'Actes de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria, 21/04/1978 (invitació).
- Conferència "La industrialització (s. XIX-XX)", La Identitat d'un Poble. 1es Jornades d'Estudis Saltencs, Salt,
Biblioteca Municipal, 08/05/1978.
- Conferència "Propostes de la Secció d'Història per a la setmana catalana de Berlín", 07/1978 (mecanoscrit amb
notes).
- Conferència "J. Pla Cargol", Homenatge a l'historiador i publicista gironí Joaquim Pla i Cargol, Girona, Casa de
Cultura, 02/11/1978 (manuscrit, programa i mecanoscrit).
- Conferència "La Catalunya política en l'època del P. Coll", El pare Francesc Coll i Guitart. Cicle de conferències,
Girona, Fontana d'Or, 14/11/1978 (díptic).

Conferències, 1979 (1 camisa):
- Conferència "Catalunya al segle XVIII", 5è Pla d'Acció Cultural. Conèixer la Comarca, Sant Cugat, 22/03/1979
(cartells i díptics).
- Conferència "El mode de producció capitalista", Cicle d'iniciació a la història, Igualada, 20/04/1979 (programa).
- Xerrada-Col·loqui sobre l'Estatut, Santa Coloma de Farners, Cinema Femina, 22/10/1979 (cartell).

Conferències, 1980 (1 camisa):
- Homenatge a Jaume Vicens i Vives, 10/07/1980 (invitació).
- Conferència "L'organització administrativa i la vida material en la Catalunya napoleònica", La invasió
napoleònica. Economia, cultura i societat, Sabadell, 26/11/1980 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "Passat, present i futur del comerç gironí", Cicle de conferències de la Unió de Botiguers de Girona,
18/11/1980 (programa).

Conferències, 1981 (1 camisa):
- Conferència "Sobre problemes actuals de la Cultura Catalana", Diada de Sant Jordi, Lloret de Mar, 22/04/1981
(cartell).
- Conferència "Olot en els orígens de la Catalunya moderna", Olot, 16/05/1981 (cartell i invitació).

Conferències, 1982 (1 camisa):
- Debat "La Corona d'Aragó i els Països Catalans", Festa del retrobament català, Portús, 26/09/1982
(mecanoscrit, cartell i invitació).
- Conferència "Problemas sociales y económicos de la España actual", Cap Roig, 06/10/1982 (manuscrit i
mecanoscrit).
- Conferència "El centralisme borbònic enfront de la cultura catalana", CIC Terrassa, 1981-1982 (manuscrit i
fotocòpia del mecanoscrit amb notes).
- Conferència "El desvetllament econòmic de Girona", Acte de lliurement de distincions a establiments antics,
Girona, Cambra de Comerç i Indústria, 05/11/1982 (manuscrit i mecanoscrit i invitació).

Conferències, 1983 (1 camisa):
- Conferència "La organización territorial de la administración local", Jornades de l'Associació Catalana de Ciència
Regional, Barcelona, 03/02/1983 (mecanoscrit i programa).
- Conferència "El segle XVIII", Cicle de conferències sobre història de Catalunya moderna i contemoprània: estat
de la qüestió i darreres aportacions, Cerdanyola del Vallès, 14/02/1983 (programa).
- Conferència "Els canvis del règim municipal català en els segles XVI i XVII", Cicle institucions de Catalunya,
Terrassa, 02/03/1983 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "El segle XVIII", Cicle de conferències moments de la història de Catalunya, Girona, Casa de
Cultura, 01/03/1983 (programa).
- Conferència "Aproximació a la Girona contemporània. Contradiccions d'una ciutat difícil", Cicle de conferències
d'història i cultura, Girona, Casa de Cultura, 16/03/1983 (mecanoscrit i invitació).
- Conferència "Girona: ciutat universitària", Inauguració del curs acadèmic dels centres universitaris de Girona
1983-1984, Girona, Casa de Cultura, 10/10/1983 (mecanoscrit, programa i fotocòpia de la publicació).
- Intervenció en el col·loqui sobre la Llei de Normalització Lingüística i al seva aplicació, Girona, Fontana d'Or,
15/12/1983 (cartell amb notes).

Conferències, 1984 (1 camisa):
- Conferència "Les interpretacions de la història moderna de Catalunya", cicle Set debats sobre la Història
Moderna de Catalunya, Girona, Col·legi Universitari. Departament d'Història, 16/01/1984 (manuscrit, mecanoscrit i
programa).
- Conferència "Girona ciutat i la seva història. Passat i present", 1ers Cursets de Reciclatge d'Informadors
Turístics de Catalunya, Girona, 23/01/1984 (programa).
- Taula rodona "Què podem fer a Girona per la pau", Girona, Centre parroquial de Sant Narcís, 28/01/1984
(cartell).
- Conferència "La Girona de l'any 2000", Els grans reptes de la Catalunya del futur, Girona, Fontana d'Or,
16/03/1984 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "Distribució territorial dels estudis unviersitaris. Criteris per a la creació de centres", Simposi sobre
autonomia i universitat, Barcelona, 27/03/1984 (manuscrit i mecanoscrit).
- Conferència "Los orígenes históricos del estado de las autonomías (estado, naciones y regiones de la España
contemporánea)", Jornadas catalanas, Estats Units, 05/05/1984 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "L'escola i la ciutat", Cinquantenari del Col·legi Públic Montjuïc, Girona, CEIP Montjuïc, 24/05/1984
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(cartell).
- Conferència "Catalunya entre els segles XIX i XX", acte inaugural 2on Curs de Llengua i Cultura Catalanes,
Girona, Casa de Cultura, 09/07/1984 (manuscrit).
- Debat "Els grans problemes de la Catalunya actual", Lloret de Mar, Casa de la cultura, 10/09/1984 (cartell).
- Conferència "La visió de l'historiador", 7è Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, Vic,
12/12/1984 (manuscrit i programa).
- "2on Debat Models de Creixement", Girona vers l'any 2000: debats, Girona, Auditori Narcís de Carreras,
14/12/1984 (manuscrit i programa).

Conferències, 1985 (1 camisa):
- Col·loqui "La formació i expansió del feudalisme català", Girona, 10/01/1985 (programa).
- Conferència "Problemes de l'organització territorial actual de Catalunya", curs del Cinquantenari, Barcelona,
22/02/1985 (manuscrit, mecanoscrit amb notes, programa i invitació).
- Conferència "El modus vivendi i la indústria catalana", Ardiaca, 25/03/1985 (manuscrit).
- Conferència "Catalunya demà", Cicle de conferències a l'Ateneu, Barcelona, 27/03/1985 (manuscrit, mecanoscrit
i programa).
- Conferència "La història de Girona dins la història de Catalunya", Semana cultural. Les Alzines. Institución
familiar de educación, Girona, 17/04/1985 (fullet).
- Conferència "Catalunya-Europa: una llarga història", Quinzena cultura de Sant Jordi, Calella, 19/04/1985
(programa).
- Conferència "Municipis turístics i la Llei de Règim Local", Problemes i noves polítiques dels municipis turístics,
Menorca, 06/06/1985 (programa).
- Debat "Quin model de divisió territorial necessitem?", Universitat Catalana d'Estiu, 14/08/1985 (programes).
- Conferència "Les institucions a Catalunya i la normalització lingüística", 1es Jornades sobre Llengua i Cultura,
Sant Boi, 22/11/1985 (programa).
- Conferència "La organización territorial de empresas e instituciones públicas en España", Jornades de
l'Associació Catalana de Ciència Regional, 1985 (fotocòpia de la ponència publicada).

UI 10962
Conferències, 1986 (1 camisa):
- Conferència "L'ocupació catalana de Menorca: una interpretació històrica", 7è Centenari de la Conquesta de
Menorca 1287-1987, Menorca, 16/01/1986 (manuscrit, material de suport mecanoscrit i invitació).
- "1a Conferència dels Homes i Dones d'Esquerra", Barcelona, Palau de Congressos, 17/01/1986-19/01/1986
(programa i mecanoscrit).
- Debat "Què en fem dels nostres campanars?", Granollers, 24/01/1986 (invitació).
- Conferència "El territori de Catalunya: passat, present i futur", Cicle de conferències d'història de Catalunya,
Cornellà de Terri, 23/02/1986 (programa).
- Debat "Ordenació territorial de Catalunya", Girona, edifici de La Caixa, 04/04/1986 (targetó).
- Conferència "Girona: un projet pour l'avenir", Girona au passé, au présent au futur, França, 15/04/1986
(mecanoscrit i cartell).
- Conferència "El creixement de Girona i les necessitats escolars de Sant Narcís", Actes commemoratius 25 anys
del Col·legi de Dominiques, Girona, Fontana d'Or, 11/05/1986 (manuscrit, invitació, materials de suport fotocopiats
i programa).
- Conferència "Les institucions a Catalunya i la normalització lingüística", Congrés Internacional Llengua Catalana,
Lleida, 05/10/1986 (manuscrit, mecanoscrit i materials de suport fotocopiats).
- Debat "Què és el catalanisme progressista?", 18a Universitat Catalana d'Estiu, 18/08/1986 (manuscrit,
mecanoscrit amb notes i programa).
- Conferència "Guerra Civil", Solàrium, estiu 1986 (manuscrit).
- Debat "l'Eurosinistra", Itàlia, 07/09/1986 (manuscrit).
- 4ta Jornada Ramadera, Girona, 10/1986 (invitació).
- Conferència "La bogeria urbana: un patrimoni col·lectiu", Psiquiatria i societat, Girona, Auditori Narcís de
Carreras, 14/11/1986 (programa).
- Conferència "Consideracions entorn del catalanisme progressista", Vic, 05/12/1986 (manuscrit i cartell).
- Debat "El reequilibri de les perifèries metropolitanes", Perifèries Metropolitanes. 1a Conferència Sobre Municipis
de Perifèria, Cornellà de Llobregat, 11/12/1986 (programa i conferència d'altres ponents).

Conferències, 1987 (1 camisa):
- Taula rodona "Barri vell", Aules de Difusió Cultural, Girona, Casa de Cultura, 17/02/1987 (recull de premsa).
- Conferència "Projecció històrica de Girona a Europa: passat, futur", Fòrum '87 Catalunya-Europa, Bell-lloc del
Pla, 16/03/1987 (programa).
- Debat "Ajuntaments, Generalitat, Estat", Escola d'Estiu, Besalú, 05/06/1987 (fotocòpia del programa).
- Debat "L'Estatut de Catalunya: reforma o acompliment estricte", 19a Universitat Catalana d'Estiu, Prada,
18/08/1987 (programa).
- Taula rodona "Repercussions al Vallès Oriental de les Lleis d'Ordenació Territorial", Organització comarcal de
Catalunya, Granollers, 11/11/1987 (programa).
- Col·loqui "Alguns Problemes polítics de la Catalunya actual", Progrés Municipal d'Osona, Manlleu, 20/11/1987
(cartell).
- Conferència "Girona ciutat del patrimoni mundial", Girona, Fontana d'Or, 15/12/1987 (manuscrit i programa).

Conferències, 1988 (1 camisa):
- Cultura i entorn 1988, Barcelona (mecanoscrit).
- Conferència "Història de Girona", 2a Setmana Cultural IB Girona III, 15/02/1988 (programa).
- Centenari de C. Pi i Sunyer, Barcelona, 29/02/1988 (manuscrit i invitació).
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- Taula rodona "La institucionalització de les relacions polítiques intergovernamentals en un sistema federal",
Projecte de jornades d'estudi i de debat sobre federalisme i governs locals, 12/03/1988 (programa).
- Conferència "Vídeo Fòrum Power", Jornades culturals, Girona, centre penitenciari, 11/08/1988 (programa).
- Conferència "Catalunya, fa mil anys", Inauguració de l'exposició Palafrugell medieval, Palafrugell, 04/11/1988
(invitació).
- Conferència "Història Local. Història de Girona", La historiografia catalana. Balanç i perspectives, Girona,
Fontana d'Or, 22/11/1988 (programa).
- Debat "Funcionament dels municipis dins el marc autonòmic", Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona,
30/11/1988 (cartell).
- Conferència "El creixement de la ciutat: polítiques de futur", Barcelona, Escola Universitària Politècnica,
01/12/1988 (manuscrit i invitació).

Conferències, 1989 (1 camisa):
- Conferència "Reflexions entorn de la regió II", Les futures regions a Catalunya, Girona, Fontana d'Or, 14/01/1989
(esborranys manuscrits i mecanoscrits).
- Col·loqui "Els ajuntaments, agents públics i organització de la cultura". Seminari-col·loqui sobre Polítiques
Culturals, Barcelona, 23/03/1989 (programa i materials diversos).
- Conferència "10 anys d'ajuntaments democràtics", Ateneu de Ponent, 24/04/1989 (mecanoscrit amb notes).
- Conferència "Girona nova, Girona final de segle", Premis literaris Prudenci Bertrana, Girona, 26/05/1989
(manuscrit).
- Debat "De la citadelle à la métropole", L'artiste, le local, l'international, França, 17/07/1989 (mecanoscrit,
programa i recull de premsa).
- Conferència "1979-1989: la revolució municipal a l'estat espanyol?", 21a Universitat Catalana d'Estiu, 25/08/1989
(manuscrit, material de suport fotocopiat i programa).
- Conferència "Els ajuntaments i l'ordenació del litoral", Jornades sobre perspectives del medi ambient als
municipis del litoral, Sitges, 28/09/1989 (manuscrit, altres ponències i programa).
- Conferència "Horitzó de 10 anys: doblar el parc", Vivre et circuler en ville, 13/10/1989 (manuscrit i altres
materials).
- Conferència "Cap a un model de ciutat saludable", Jornades de salut pública, Girona, Centre Cultural la Mercè,
19/10/1989 (manuscrit).
- Taula rodona "Identité locale et reconnaissance internationale: les critères de la commande en région", França,
07/12/1989 (manuscrits i programa).
- Conferència "Girona. Una aposta de futur", Girona '92 - un desafiament de futur, Girona, Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació, 13/12/1989 (manuscrit, mecanoscrit i programa).

UI 10963
Conferències, 1990 (1 camisa):
- Conferència "Experiències de participació ciutadana en altres municipis", Jornades de participació ciutadana,
Sabadell, 27/01/1990 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "El ciutadà i les institucions: cap a l'Europa de les ciutats", Cicle de conferències el ciutadà i les
institucions, Menorca, 02/02/1990 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "Cultura y ciudad: del poder a la creatividad", Ciclo de conferencias en torno a la ciudad, Sevilla,
08/03/1990 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- "Conferència sobre política municipal", Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona, 01/04/1990 (manuscrit i
mecanoscrit).
- Conferència "Proposta pel catalanisme progressista", Partit dels Socialistes de Catalunya, Salt, Escola d'Adults,
09/04/1990 (invitació).
- Conferència "La protecció civil dins de la problemàtica general municipal", Jornades tècniques de protecció civil,
Lloret de Mar, 26/04/1990 (mecanoscrit).
- Conferència "El voluntariat i la realitat del moviment associatiu. Algunes experiències internacionals",  Entitats i
municipis, Cornellà de Llobregat, 11/05/1990 (fotocòpia del programa).
- Conferència "El poder dels ajuntaments per a transformar la ciutat", Congrés d'urbanisme i territori de Catalunya,
Barcelona 28/06/1990 (manuscrit, mecanoscrit, programa, document de propostes i conclusions del congrés i
fotocòpia de la publicació).
- Conferència "Onze de setembre", Granollers, 18/09/1990 (manuscrit i mecanoscrit).
- Conferència "Cultura i entorn 1990. Els valors socials en el desenvolupament integral", Girona, 27/09/1990
(manuscrit, mecanoscrit, programa i altres ponències).

Conferències, 1991 (1 camisa):
- Drets culturals dels pobles a Europa, Girona, 02/1991 (carpeta amb notes i mecanoscrits de les altres
ponències).
- Conferència "La coordinación de las policías locales", Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo,
08/03/1991 (manuscrit i altres ponències meconoscrites).
- Conferència "Europa-Girona, al cor del bulevard", 4t Girona a l'Abast, 21/03/1991 (mecanoscrit amb notes i
programa).
- Conferència "Competitividad y lucha contra la pobreza", Congrés europeu de benestar social, Barcelona,
22/03/1991 (programa i recull de la ponència publicada).
- Debat "L'ofici d'alcalde", Olot, 26/04/1991 (programa).
- 3es Jornades d'Arxivística de Catalunya, Girona, Palau Firal, 26/04/1991 (fotocòpia de mecanoscrits amb notes).
- Conferència "La promoció urbanística des de l'administració municipal", Jornades de treball: la promoció
urbanística front el nou marc normatiu, Barcelona, 13/06/1991 (programa).
- Conferència "Els nous reptes dels ajuntaments", curs d'Administració local, Bellaterra, 18/06/1991 (cartell).
- Conferència "Centro histórico de Girona: propuestas para la modernización", Ciutats històriques, Girona, Centre
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Cultural la Mercè, 30/10/1991 (manuscrit).
- Conferència "Catalunya i Amèrica al segle XX", Catalunya-Amèrica, Girona, Casa de Cultura, 12/11/1991
(manuscrit i programa).
- Conferència "Nacionalisme a Catalunya i 13 anys de Constitució", Parets del Vallès, 04/12/1991 (programa).
- Conferència "El municipalisme: de la dictadura a la democràcia", Acte de lliurement de títols de reconeixement
1991, Valls, 13/12/1991 (cartell).

Conferències, 1992 (1 camisa):
- Conferència "Les ciutats històriques. Conservació del patrimoni i perspectives del futur", Cicle ciutats del passat,
ciutats del present, ciutats del futur, Vilafranca del Penedès, 21/01/1992, (programa).
- Conferència "Federalisme i democràcia", jornades sobre Perspectives del federalisme, 24/01/1992 (programa).
- Conferència "Política i universitat", Girona, Col·legi Major Abat Oliva, 24/02/1992 (manuscrit).
- Taula rodona "Política d'intervencions en centres històrics de Catalunya", 02/04/1992 (programa).
- Acte homenatge a la memòria de l'historiador olotí Ricard Jordà, Olot, 29/04/1992 (programa).
- Debat "Les lletres i l'activitat política", Girona, Facultat de Filosofia i Lletres, 30/04/1992 (cartell).
- Conferència "Els jueus de Girona", Cicle de conferències a la Biblioteca del Palau de Perelada, 06/06/1992
(manuscrit i cartell).
- Taula rodona "Entitats locals i Comunitats Autònomes", Cursos d'estiu 1992: l'estat de les autonomies,
Barcelona, 16/06/1992 (programa i recull d'actes).
- Conferència "Incontri per l'Europa", jornades Incontri per l'Europa, Itàlia, 26/06/1992 (manuscrit i mecanoscrit
amb notes).
- Debat "Els ajuntaments a debat", 15 anys de democràcia, Figueres, 02/07/1992 (programa).
- Conferència "L'identité catalane dans l'histoire", Cicle de conferències història de Catalunya, 27/07/1992
(programa).
- Conferència "Municipi versus nació? Cap a una nació de pobles i ciutats", 24a Universitat Catalana d'Estiu,
Prada, 17/08/1992 (mecanoscrit i fullets informatius).
- Conferència "Barcelona després del combat: el paper d'una ciutat de ciutats en la formació de la Catalunya
moderna", Barcelona, 11/09/1992 (manuscrit, mecanoscrit i invitació).
- Conferència "La unitat de Catalunya i les ciutats intermitges", cicle de conferències La Manresa de 1900 a 1950,
Manresa, 21/10/1992 (programa).
- Tertúlia en els Cursos monogràfics i tertúlies CIC Terrassa, 20/11/1992 (programa).
- 10 anys de govern socialista, Girona, Teatre Municipal, 29/11/1992 (manuscrit).
- Palma. Sopar d'amistat, Mallorca, 17/12/1992 (programa).

UI 10964
Conferències, 1993 (1 camisa):
- Conferència "Història dels arxius o arxius de la història", Inauguració del Màster d'Arxivística - curs 1992-1993,
Girona, Teatre de la Facultat de Lletres, 18/01/1993 (manuscrit i programa).
- Conferència "Noves propostes per a la Girona del futur", Difusió cultural de Girona, Girona, Casa de Cultura,
19/01/1993 (programa).
- Centre Bonastruc ça Porta, Estats Units, 01/03/1993 (fotocòpia del manuscrit).
- Conferència "Quina democràcia?", Seminari Reflexions sobre la Renovació, Barcelona, 05/03/1993 (manuscrit,
mecanoscrit i programa).
- Debat "Catalunya a l'Edat Moderna: un estat de sobirania imperfecta?" Barcelona, 25/03/1993 (manuscrit,
programes i formularis).
- Taula rodona "Institucions, salut i país", Salut i país, cicle de taules rodones, Girona, Fontana d'Or, 22/05/1993
(llibret de les ponències).
- Debat "Després de les eleccions", Olot, 18/06/1993 (cartells).
- Debat "Noves polítiques i nous models de gestió municipal", 02/07/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- Debat "Cultura i benestar social", Benestar públic i serveis públics, Balaguer, 01/10/1993 (manuscrit,
mecanoscrit i programa).
- Conferència "La cultura como base de identificación e identidad de la ciudad", Seminario sociedad, nuevas
tecnologías y gestión local en las grandes ciudades, la Corunya, 20/10/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- Conferència "Historia: continuidades, discontinuidades, aceleraciones, cambios", Assemblea General de la
Federación de Municipios Españoles, la Coruña, 04/11/1993 (manuscrit).
- Conferència "El paper de la documentació històrica en l'arquitectura i l'urbanisme d'avui", Jornades d'estudi de la
documentació d'arquitectura i urbanisme, Girona, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 19/11/1993 (manuscrit i
programa).
- Conferències "El catalanisme polític. Balanç històric" i "Present i futur de l'Estat de les autonomies", Per un nou
programa catalanista PSC, Manresa, 10/12/1993-11/12/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fullet i programa).

Conferències, 1994 (sense camises):
- Ponència sobre Seguretat Policial, jornades Fòrum europeen pur la securité urbaine, Itàlia, 21/01/1994
(manuscrit i mecanoscrit).
- Ponència marc Citytec 94, Barcelona, 10/02/1994 (manuscrit i programa).
- Conferència "Desenvolupament econòmic local, medi ambient i qualitat de vida", Ecociutat. Estratègies per a
una ciutat sostenible, Barcelona, 16/04/1994 (programa).
- Conferència "1979-1994, quinze anys de municipalisme a Catalunya", 15 anys d'ajuntaments democràtics,
04/05/1994 (manuscrit i programa).
- Conferència "Quinze anys d'ajuntaments democràtics", 29/04/1994 (mecanoscrit).
- Taula rodona "El futur de la societat civil. El GEiEG i la seva evolució en aquest context", 4 reflexions sobre la fi
de mil·leni, Girona, Casa de Cultura, 21/05/1994 (programa).
- Conferència "Girona: els atractius econòmics de la ciutat", 16/05/1996 (manuscrit i mecanoscrit).
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- Tertúlia "Avantatges i inconvenients de la nostra situació actual", Adac. Girona, 05/1994 (manuscrit i
mecanoscrit).
- Debat "Actuaciones y experiencias ante la pobreza i la exclusión social", Seminario la pobreza en España hoy:
análisis y lineas de actuación, Madrid, 28/05/1994 (manuscrit, programa, material de suport fotocopiat i butlletí).
- Conferència "Viure i comprometre's amb la ciutat", 35 aniversari de l'Església Evangèlica Baptista de Girona,
Girona, Església Evangèlica Baptista, 29/05/1994 (manuscrit i programa).
- Taula rodona "La organización policial española ante el reto del futuro", 5to Congreso Internacional sobre Policía
y Sociedad, Vitòria, 16/06/1994 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Conferència "Girona a les portes d'un nou segle", Girona, Ateneu d'Acció Cultural, 17/06/1994 (programa).
- Taula rodona "Sur les acquis du programme europeen contre la pauvrete", Du troisieme programme européen
de lutte contre la pauvrete, Bèlgica, 28/06/1994 (mecanoscrit i programa).
- Conferència "La cultura com a factor de desenvolupament d'una ciutat", 2a Universitat d'Estiu de Terrassa,
13/07/1994 (programa).
- Col·loqui "La UGT davant les relacions laborals", Girona, Fontana d'Or, 14/07/1994 (programa).
- Taula rodona "Les ciutats mitjanes", 8a Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, Barcelona, 19/09/1994
(programa, fullet i ponències mecanoscrites).
- Conferència "Los municipios como punto de encuentro para la educación y la vida cultural", Interacció '94,
16/09/1994 (programa).
- Conferència "Las competencias municipales en materia de bienestar social", Minusval '94. Cimera municipalista
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504 Pròlegs

1977 2013

Documentació de Joaquim Nadal relacionada amb els pròlegs que ha escrit per a monografies, guies
i memòries. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits, esborranys, retalls, fotocòpies de pàgines de les
publicacions i exemplars.
Documentació manuscrita i mecanoscrita en català i castellà, i puntualment en francès, anglès, italià i
idioma no identificat.

La informació que no es dedueix de la documentació s'ha extret del Catàleg de les biblioteques
públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, del Catàleg Col·lectiu de les Universitats
de Catalunya, Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya i del
currículum de Joquim Nadal de 2007.
Algunes presentacions s'han classificat com a pròlegs perquè han estat publicades, especialment les
Jornades d'Imatge i Recerca Antoni Varés.
La documentació dels anys en què s'han aplegat exemplars editats, s'ha agrupat en dues carpetes:
una per la documentació no editada i l'altra per l'editada.
La data de la presentació de l'exposicó del 5è aniversari de la Galeria el Claustre, s'ha deduït del fet
que va ser fundada el 1983.
El text manuscrit del pròleg de Torres Monsó. Escultures 1942-1990 és diferent del de la fotocòpia de
l'exemplar però s'han posat junts perquè també és sobre una exposició de Torres Monsó.
Els exemplars dels pròlegs de: Plan du Siége de la ville de Barcelone avec la carte de Côte de la
mer depuis le cap de cervere jusqu'aux environs de Llobregat, Mapa de Cataluña con las nuevas
divisiones, Mapa del Principado de Cataluña y Condado del Rosellon, Mapa del Principado de
Cataluña i Catalonia són facsímils de gran format de mapes.
El títol de la publicació no s'ha posat en cursiva en el casos que no tenim un exemplar de la
publicació o no s'ha trobat el títol a cap catàleg.
La correspondència relacionada amb els pròlegs s'ha classificat a la sèrie Correspondència relativa a
publicacions (409).
S'han inclòs els esborranys dels llibres El metge de l'ambaixador. De Bujaraloz a Menorca i a
Constantinoble, Climent i Quaranta anys de cartes al director, tot i que no s'ha trobat que n'hagi fet el
pròleg.

-

Descripció:
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mecanoscrit).
- Girona: rius, ponts i aiguats, Girona, 10/1982 (retalls de la publicació).
- El Treball de 4 anys, Sant Sadurní d'Anoia, 31/12/1982 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1983 (1 camisa):
- La otra cara del pleno: Girona, 1979-1983, Girona, 1983 (fotocòpia de la publicació).
- Guia inventari de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona, Girona, 04/1983 (fotocòpia de la publicació).
- Fires i mercats a Girona, Girona, 1983 (fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1985 (2 camises):
- Guia del ciutadà, 1985 (fotocòpia de la publicació i mecanoscrit).
- Girona dins la formació de l'Europa medieval, Girona, 1985 (fotocòpia de la publicació).
- Guia d'escultures als carrers de Girol Teatre Municipal de Girona 1769-1985, Girona, 1985 (fotocòpia de la
publicació).
- Cercle Català de Madrid. Festa Major 1985: rutes de Girona, Girona, 1985 (llibret).

Pròlegs, 1986 (1 camisa):
- Els orígens de l'home a l'Empordà. Del paleolític als indiketes, Figueres, 1986 (mecanoscrit i fotocòpia del
mecanoscrit).
- Exposició: Girona: les mosques i els mites, Girona, Les Bernardes, 10/1986 (mecanoscrit).
- Torres Monsó: Centre Cultural Salle Manuel José Arce, Griona, 1986 (fotocòpia de la publicació).
- Història de la premsa a la ciuat de Girona (1787-1939), 1986 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona després de la Guerra de Successió, Girona, 1986 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1987 (1 camisa):
- Tresors del Museu d'Art de Catalunya, Girona, Museu d'Història de la Ciutat, 04/1987 (fotocòpia del mecanoscrit
i de la publicació).
- Banyoles a l'ombra dels JJ.OO. 92, Girona, 1987 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Narcís Comadira: 20 anys de pintura, Girona, 1987 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Fita escultua 1939-1987 (fotocòpia de la publicació).
- Jornades d'història dels jueus a Catalunya, 1987 (fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1988 (1 camisa):
- Enric Mirambell i Belloc: cronista oficial de la ciutat de Girona, Girona, 03/1988 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Per a una història de la Girona jueva, Girona, 03/1988 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'època de les catedrals, Girona, 1988, (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Pels indrets del bon menjar. Costa Brava, la Selva, l'Empordà, 26/09/1988 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Cinq siècles de vie juive à Gérone. Acte du Colloque 20-21 Novembre 1988, França, 1988 (fotocòpia de la
publicació).
- Municipis i intervenció en l'activitat comercial. Ponències de les Primeres Jornades de Dret Local, Girona, 1988
(fotocòpia de la publicació).
- L'època dels genis, 1988 (fotocòpia de la publicació).
- El Claustre. 5è aniversari, Girona, Galeria el Claustre, 1988 (fotocòpia del mecanoscrit).

Pròlegs, 1989 (1 camisa):
- Guia de la Girona Monumental, Girona, 1989 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- 10 anys d'ajuntaments democràtics 1979-1989, 1989 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- La vall de Torelló en els segles XVIII i XIX, Torelló, 03/1989 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Sis visions sobre Josep Pla, 03/1989 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona. Unes excel·lents perspectives sòcio-econòmiques, Girona, 04/05/1989 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Girona de Catalunya pinta Venècia, 29/06/1989 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Humor i revolució. Biennal Cannes-Girona, 29/06/1989 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Actes de les Jornades d'Història dels Jueus a Catalunya, 10/1989 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Exposició Emília Xargay, Girona, Museu d'Història de la Ciutat, 12/1989 (fotocòpia del mecanoscrit i de la
publicació).
- L'Època dels genis. Renaixement, barroc: tresors del Museu d'Art de Catalunya, Barcelona, 1989 (mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- Papers de presó: comiats i fulls solts, Girona, 1989, (fotocòpia de la publicació).
- Joaquim Danés i Torras (1888-1960), 1989 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1990 (1 camisa):
- Municipis i intervenció en la activitat comercial: ponències de les Primeres Jornades de Dret Local, Girona
1988, Girona, 01/1990 (mecanoscrit).
- Perfils i semblances, Girona, 03/1990 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Els manàies de Girona: 1751-1990, 11/04/1990 (manuscrit, fotocòpia del mecanoscrit i de la publicació).
- Repertori, 06/1990 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'estació del tren d'Olot: projecte de rehabilitació de l'antiga estació dels FEVE Girona-Olot com a seu de
l'Escola Taller i Centre de Formació Municipal, Girona, 06/1990, (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Municipis i xarxes de serveis públics: ponències de les Segones Jornades de Dret Local, Girona 1989, Girona,
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07/1990 (mecanoscrit).
- Torres Monsó. Escultures 1942-1990, Girona, 05/07/1990 (manuscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'autonomia local a Catalunya (1979-1990), 09/1990 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i recull
de premsa).
- Girona de Catalunya pinta París, Girona, 08/1990 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona, entre la història i l'actualitat, 09/1990  (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Estudi demogràfic sobre l'envelliment a la ciutat de Girona, 11/1990 (manuscrit i mecanoscrit).
- La Imatge i la recerca històrica: ponències i comunicacions. Jornades de Debat entorn del Valor Artístic i
Documental del Patrimoni en Imatge: 14-16 de novembre de 1990, Girona (fotocòpia del mecanoscrit).
- Els pastorets a Girona: crònica d'una tradició escènica, Girona, 03/12/1990 (manuscrit i mecanoscrit).
- Fem ciutat: l'aigua potable, 1990 (fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1991 (1 camisa):
- Informe sobre l'analfabetisme, 22/01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Emília Xargay, obra pública, Barcelona, 30/01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Guia d'escultures al carrer, Girona, 27/03/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Girona entre 4 rius (2a edició), Girona, 27/03/1991 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Municipios y actividad policial: ponencias de las Terceras Jornadas de Derecho Local, Girona, 1990, Girona,
07/1991 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Actes de la pobresa, 08/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- 10 anys FMC, 10/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Catàleg: Niebla, pintura encara, Girona, 1991 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1992 (2 camises):
- Lluís Hernández. Escrits. L'acalde de la transformació de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de
Gramenet, 01/1992 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i llibre).
- Concurs Fontajau: 8 pavellons, Girona, 02/1992 (manuscrit, mecanoscrit i llibret).
- La Fundació Bruguera: 500 anys de relació mèdica entre Girona i Montpeller, Girona, 18/03/1992 (manuscrit,
mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Guia / Inventari del patrimoni municipal d'art, Girona, 24/03/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Història del futbol a Girona. I part, 1904-1957, Girona, 25/03/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Biografia del mestre Francesc Civil i Castellví, Girona, 30/03/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Entorn l'entorn. Curs Medi Ambient 1991, Girona, 03/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Els gironins. Entre la història i l'actualitat, Girona, 04/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Catàleg exposició Jesús Portas 1917-1991, Girona, 10/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Municipi i habitatge. Ponències de les Quartes Jornades de Dret Local Girona, 1991, Girona, 11/1992
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Documents dels jueus a Girona 1124-1595, Girona, 11/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- La Imatge i la recerca històrica: ponències i comunicacions 2es Jornades Antoni Varés, Girona, 11/1992
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

UI 10982
Pròlegs, 1993 (1 camisa):
- Atlas Girona ciutat XVII-XX, 01/1993 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Homenatge al Dr. Jaume Marquès i Casanovas, 1906-1992, Girona, 1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia i
exemplar del llibret).
- Girona de Catalunya pinta Viena, Girona, 07/1993 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'economia del Port de la Selva, Figueres, 08/1993 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- El Claustre, X aniversari, Girona, 08/1993 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Emília Xargay, 09/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- L'accés a la informació comunitària d'interès per a les administracions locals, Barcelona, 1993 (fotocòpia de la
publicació).
- Catàleg exposició a Israel, 1993 (manuscrit, mecanoscrit i documentació diversa).
- Quaranta anys de cartes al director, Girona, 1993 (fotocòpia o esborrany del llibre).

Pròlegs, 1994 (2 camises):
- Arxiu Municipal de Girona: reglament, 01/1994 (fotocòpia de la publicació).
- Onyar Est: un model d'acció contra l'exclusió i la pobresa, Girona, 02/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia
de la publicació).
- Exposició Setmana Santa 1994. 50è aniversari confraria Jesús Crucificat, Girona, Fontana d'Or, 03/1994
(manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i llibret).
- Peripècies a la ciutat enrevessada, Girona, 03/1994 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i invitació).
- Guia del Call Jueu de Girona, Girona, 03/1994 (manuscrit i mecanoscrit).
- La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683), Girona, 04/1994
(manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i invitació).
- Els Roca - Depech, Girona, 04/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona, aplec de narracioins, Girona, 04/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona. Cinc anys d'art contemporani (50 propostes de les Sales Municipals d'Exposició), Girona, 07/1994
(manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i llibre).
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- Catalunya a l'imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles XVI i XVII), Lleida, 1994 (manuscrit, mecanoscrit
i fotocòpia de la publicació).
- La Imatge i la recerca històrica: ponències i comunicacions 3es Jornades Antoni Varés, Girona, 10/1994
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Antoni Varés. Del cartell al cinema 1928-1966, Girona, 11/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Mela Muter. Girona, 1914, Girona, 1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona a les teves mans. Guia de recursos per a la gent gran, Girona, 01/1994 (manuscrit, mecanoscrit,
fotocòpia i exemplar del llibret).
- Girona. Guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus, Girona, 1994 (manuscrit, mecanoscrit,
fotocòpia i exemplar del llibre).
- Girona. Guia Informativa, Girona, 1994 (llibret).

Pròlegs, 1995 (1 camisa):
- L'acció contra l'exclusió a Catalunya pel programa Onyar-est, 02/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Els jueus i la ciutat de Girona, 03/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Fulles de Girona, 06/04/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- 150 anys Institut, 15/04/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Pla de ciutat, Girona, 04/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Miscel·lània aqualatensia 7, 05/05/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Pròleg d'una publicació no identificada sobre jueus a Girona de Joan Canal, 06/07/1995 (mecanoscrit).
- La guia de Girona, Girona, 10/05/1995 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- La ciutat de Girona l'any 1535, Girona, 11/1995 (manuscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 1996 (2 camises):
- Quaderns d'estiu, 22/01/1996 (manuscrit i mecanoscrit).
- François Mitterrand. Una juventud francesa, Barcelona, 05/02/1996 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Mn. Josep Iglesias. Història i memòria. Homenatge a una vida i a un barri, Girona, 05/06/1996 (manuscrit,
mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i llibre).
- Rafael Masó. Arquitecte noucentista, Barcelona, 06/1996 (manuscrit, mecanoscrit i invitació).
- Catàleg de l'exposició d'Enric Marquès, 07/1996 (manuscrit, mecanoscrit i invitació).
- La imatge i la recerca. 4es jornades Antoni Varés, Girona, 11/1996 (manuscrit, mecanoscrit i programa).
- Girona de Catalunya pinta Florència, Girona, 1996 (manuscrit i mecanoscrit).

Pròlegs, 1997 (2 camises):
- Història de la Societat Filatèlica Gir Farró i Martí: crònica de la vida d'un gironí, Girona, 11/1997 (manuscrit,
mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'Eiximenis. Memòria d'una escola, Girona, 04/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Història de l'Exposició de Flors, 04/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- El viatge, 05/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Fèlix Farró. Crònica de la vida d'un gironí, 10/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona, 1997. (llibre).

Pròlegs, 1998 (2 camises):
- La ciutat històrica dins la ciutat. Girona, evolució d'una ciutat, Col·lecció humanitats, núm. 4, 01/1998
(mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i invitació).
- 6es Jornades l'Educació en la Construcció del Futur, 06/02/1998 (mecanoscrit).
- Memòria del dispositiu d'inserció econòmica, Girona, 02/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- La Cultura del llibre: herència del passat, vivència de futur. Actes del Congrés Internacional Cultura Sefardita al
Mediterrani, Girona, 03/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia del programa i programa).
- Quaderns Municipals. La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV, núm. 3, 03/1998 (manuscrit,
mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Els Epistolaris de Carles Rahola. Antologia de cartes de cent corresponsals (1901-1939), Girona, 04/1998
(mecanoscrit amb notes i fotocòpia de la publicació).
- La Ciutat: visions, anàlisis i reptes, Girona, Col·lecció humanitats, núm. 5, 04/1998 (mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i invitació).
- Joaquim Botet i Sisó. Del catalanisme al nacionalisme, Barcelona, 06/1998 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia
de la publicació).
- Patrimoni cultural i drets d'autor. Instruments per la seva gestió, Girona, 06/1998 (manuscrit, mecanoscrit,
fotocòpia de la publicació i llibre).
- El Claustre. XVè aniversari, 06/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Exposició La Girona dels visitants. Pintors i escriptors de pas per la ciutat, Girona, Museu d'Història de la Ciutat,
10/07/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i llibret).
- Imatge i recerca. Ponències i comunicacions. 5es Jornades Antoni Varés, Girona, 11/1998 (manuscrit,
mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Guia Jove 98-99, Girona, 11/1998 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Escrits sobre cultura i educació, Girona, 12/1998 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

UI 10983
Pròlegs, 1999 (1 camisa):
- Girona, Salt i Sarrià de Ter. Guia local, Girona, 01/1999 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
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- La construcció de l'espai econòmic i metropolità de Girona: els canvis de la transició democràtica, Girona,
03/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La Catedral de Girona en el segle XVIII, Barcelona, 06/1999
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona. Guia de fons en imatge, Girona, 07/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Política municipal a la Girona de la Restauració (1874-1900), Girona, 08/1999 (mecanoscrit).
- El fons Jaume Pol de radiofonia, Girona, 09/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Atles de Girona: análisi de la ciutat, 1998, Girona, 09/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona, grisa i negra després de 27 anys. 1972-1999, Girona, 10/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, Girona, 11/1999 (manuscrit i mecanoscrit).
- Els gironins entre la història i l'actualitat, Girona, 11/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Memòria del dispositiu d'inserció econòmica, Girona, 12/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Girona, Salt i Sarrià de Ter. Guia local, Girona, 12/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 2000 (2 camises):
- Jerusalem - Girona - Jerusalem: imatges i textos entre dues ciutats, Girona, 03/2000 (manuscrit, mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- La Catedral de Girona: redescobrir la seu romànica. Els resultats de la recerca del projecte Progress, Girona,
03/2000 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Història d'una amistat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequès i Vidal (1929-1960), Girona,
04/2000 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Llibre verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Barcelona, 04/2000 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Festival de músiques religioses del món Girona, Girona, 07/2000 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia i exemplar
del llibre).
- Centres cívics. Programació curs 2000-2001, Girona, 08/2000 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Corominas, els anys pintats, retrospectiva 1967-2000, Girona, 10/2000 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Carles Rahola. Breviari de ciutadania. Paraules a la joventut, 11/2000 (manuscrit i mecanoscrit).
- Imatge i recerca. Ponències i comunicacions. 6es Jornades Antoni Varés, Girona, 11/2000 (manuscrit i
mecanoscrit).
- De la gran Gerona a l'àrea urbana de Girona. La transformació econòmica de la ciutat el darrer quart de segle,
Girona, 2000 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 2001 (2 camises):
- Col·lecció d'Humanitats: Claus d'interpretació de la història i Claus per a la interpretació del món, Girona,
01/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
- Història del futbol a Girona. 2a part, 1957-2000, Girona, 26/03/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
- Lletres reials a la ciutat de Girona, Girona, 26/03/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona de Catalunya pinta Roma, Girona, 06/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
- Festival de Músiques religioses del món de Girona, Girona, 06/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
- Usos, fets i costums catalans (records per a guardar), Salt, 06/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Made in Girona, Girona, 06/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia del manuscrit i de la publicació).
- Guia de Girona 2001, Girona, 06/2001 (manuscrit, còpia del manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia del manuscrit i la
publicació, i llibret).
- Girona. Guia jove 2001, Girona, 09/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- L'escut i la casa de la ciutat, Girona, 10/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Crítica 1976/2001 25 años, Barcelona, 11/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Els Perpiñà. Una icona gironina, Girona, 10/2001 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Guia del diari El Punt, 12/2001 (manuscrit i mecanoscrit).

Pròlegs, 2002 (2 camises):
- Pobresa i marginació a la Catalunya il·lustrada. Dides, expòsits i hospicians, Santa Coloma de Farners, 06/2002
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- CD de música Grup Terra Endins de Girona, 09/2002 (mecanoscrit).
- Anna Lentsch, Girona, 12/2002 (mecanoscrit i prova d'impressió).
- La Seu 2012. Capital del Pirineu. La ciutat emergent, 12/2002 (mecanoscrit i llibre).
- Girona de Catalunya pinta Roma, Girona, 2002 (fotocòpia de la publicació).

Pròlegs, 2004 (1 camisa):
- Diccionari visual de la construcció, 2004 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- AMSA 100 anys, Banyoles, 12/2004 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Autoritat del Transport Metropolità. Activitat 2003 (fotocòpia de la publicació).
- Institut Català del Sòl. Memòria 2003 (fotocòpia de la publicació).
- PTOP. Manual de Benvinguda, 2004 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Atles topogràfic de Catalunya, 2004 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Criteris de Planejament Territorial, Barcelona, 2004 (manuscrit i mecanoscrit).
- Presència de Catalunya, Barcelona, 2004 (esborranys i versió definitiva mecanoscrita).
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Pròlegs, 2005 (2 camises):
- Debat Costa Brava congrés: un futur sostenible, Girona, 2005 (fotocòpia de la publicació i impressió d'un web).
- Sant Pau, una parròquia de Girona del segle XXI: 25è aniversari, Girona, 2005 (manuscrit, mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- Viure els barris. Programes de nous habitatges de substitució per a la millora de les àrees urbanes de
Catalunya, Barcelona, 2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Autoritat del Transport Metropolità. Activitat 2004, 2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Memòria 2004. Institut Català del Sòl, Barcelona, 2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 2004, Barcelona, 2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Text refós de la Llei d'urbanisme, Barcelona, 08/2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Nueva descripción del Principado de Cataluña, 08/2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- La Principaute de Catalogne et les Comté de Roussillon, 08/2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- La Catalogne par Le P. Placide, 08/2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Deu llegües de pols i roderes: el camí ral de Girona al Tordera, Santa Coloma de Farners, 2005 (manuscrit i
mecanoscrit).
- Amb vistes al mar. Pla director urbanístic del sistema costaner. Un pla per preservar el litoral, 2005 (mecanoscrit
i llibret).

Pròlegs, 2006 (2 camises):
- Planejament territorial. Criteris, Barcelona, 01/2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Presentació fullet Pla director urbanístic del sistema costaner, Barcelona, 2006 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Les Petjades de la història: intervenció a l'estació d'Almeda, Tarragona, 02/2006 (manuscrit, mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació).
- Autoritat del Transport Metropolità. Activitat 2005 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Programa de Sòl 2005-2008 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- El Nacionalisme cubà i Catalunya. Comunicació política, social i cultural entre Cuba i Catalunya, Barcelona, 2006
(mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí (1905-2005), Tarragona, 2006 (fotocòpia
de la publicació).
- Pla d'infraestructures de Catalunya. Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística, Barcelona,
2006 (fotocòpia de la publicació).
- Plan du siége de la ville de Barcelone avec la carte de côte de la mer depuis le cap de cervere jusqu'aux
environs de Llobregat, 03/2006 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i pamflet).
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505 Col·laboracions periodístiques

1965 2015

Articles i cartes per a diaris, revistes, butlletins i altres publicacions de divulgació realitzades per
J.N.F. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits, esborranys, fotocòpies o reculls de les publicacions,
llistats d'articles i pàgines web impreses de diaris digitals.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català i castellà.

S'ha deduït que alguns textos són articles per la forma en què estan escrits i perquè s'han trobat
junt amb altres articles de diaris.
Hi ha diversos articles sense data trobats amb documentació d'entre 1981 i 2002.
Alguns articles entre els anys 1976 i 1977 estan escrits amb el pseudònim J. Borrell i Berenguer.
A la carpeta de col·laboracions periodístiques a diaris del 2003 hi ha un escrit sobre els carrers de
Girona del qual se'n desconeix la funció.
A la llibreta del 15/03/2002-16/05/2002 hi ha una carta manuscrita.
La correspondència relacionada amb les col·laboracions periodístiques s'ha classificat a la sèrie
Correspondència relativa a publicacions (409).

-

UI 10971
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1965-1978 (Los sitios, Presència, Destino, Canigó, Correo
Catalán, CAU, Correo de Tele Expres, Avui, La Vanguardia, Dominical del Brusi) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1979-1980 (Los sitios, Presència, Punt Diari, La Vanguardia,
El Correo Catalán, Avui, La fullaraca i Fulleró per la independència de Salt) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1981-1983 (Punt Diari, Presència, Los sitios, La vanguardia,
La Farga, Cant d'un poble, L'Olotí, El Periódico, l'Opinió Socialista, CEUMT, l'Espurna, Butlletí informatiu
Associació de Veïns can Gibert del pla, El Correo Catalán, El Dimoni, El País, L'Avenç i Cambio 16) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1984-1985 (La Vanguardia, Punt Diari, Cambio 16, Los Sitios,
El País, Avui, El Correo Catalán, L'Esquerra a la Catalunya d'Avui, Catalunya Municipal, La Farga, El Noticiero
Universal, El Periódico, L'Autonomista i El Ciervo) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1986-1988 (Punt Diari, L'Olotí, Catalunya Municipal, Los sitios,
Revista de Girona, TUT, Diari de Girona (Los Sitios), Catalonia, El món, Revista de Banyoles, Crònica
d'Ensenyament, ABC, Diari de Barcelona, Som, Publintur, El món i La Cicatriz) (1 camisa).

UI 10972
- Col·laboracions periodístiques a diaris, revistes i butlletins, 1989 (Diari Reus, Punt Diari, Claxon, El Ciervo,
Estela, l'Espurna, Madein Catalunya, La Vanguardia, El País, Catalunya Municipal, Diumenge, Endavant, Diari
de Girona, Cicatriz, Revista Exchange, Xarxa, Vostè i Butlletí del Col·legi d'Agents i Corredors d'Assegurances
de Girona) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 1990 (El País, Punt Diari, Diari de Girona i La Vanguardia) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1991 (El Punt, Diari de Girona, El Periódico, Debat
Nacionalista i Publintur) (1 camisa).
- Col·laboracons periodístiques a diaris i revistes, 1992 (El Punt, La Vanguardia, Catalunya Municipal, Lloc de
Trobada, El País, Carta Local, Dia a Dia i Imaginem des de la Iniciativa Local) (1 camisa).

UI 10973
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1993 (Catalunya Municipal, Endavant, Quaderns, Eben,
L'Espurna, La Vanguardia, El món laboral a les comarques gironines, Avui, El País, El Observador, Diari de
Girona, Nou Diari, El Punt, Viure en Català, Nova ítaca i Món Laboral) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 1993-1994 (El País) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, revistes i butlletins, 1994 (El Punt, La Vanguardia, Diari de Girona,
Reporter, El País, El Periódico, Catalunya Mulla't, 7 en 1, Tretze i Joves Agricultors) (1 camisa).

UI 10974
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1995 (Catalunya Municipal, 15 anys de democràcia municipal,
Consell, El País, Diari de Girona, La Vanguardia i Catalunya Cristiana), 1995 (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris (Avui) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, revistes i butlletins, 1996 (CIMBRA, El Ter, Butlletí de l'Agrupació
Socialista de Castellar del Vallès, La rosa de les terres de l'Ebre, El Punt, La Vanguardia, Diari de Girona,
Impremta Marquès, Avui, Papers Socialistes , Periódico Nuestros Pueblos i Catalunya Municipal ) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1997 (Perspectiva Escolar, El Punt, Catalunya Municipal,
Revista de la Societat Catalana de Cardiologia, El Roure, Revista Agrupació Socialista d'Olot, El País, El Correo
Español - El Pueblo Vasco, El Periódico, Diari de Girona, La Mañana, La Marxa, El Món Comarcal i La
Vanguardia) (1 camisa).

UI 10975
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1998 (Àmbits, El Roure, El Santander, El Punt, Diari de
Girona, El Periódico i El Mercat de Girona) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1999 (Presència, El Punt, El Roure, Diari de Girona i El
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Girona, El Periódico i El Mercat de Girona) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 1999 (Presència, El Punt, El Roure, Diari de Girona i El
Correo de Vitoria) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 2000 (El Punt, Diari de Girona, El Periódico, Revenda,
Operadores Logísticos, De Bouche à Oreille i BonArt) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris i revistes, 2001 (Diari de Girona, La Vanguardia, El Punt, El País,
Revenda) (1 camisa).

UI 10976
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2002-2003 (El Punt) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a revistes, 2002-2003 (Revista Agrupació Socialista d'Olot, El Roure, Revista de
Girona, Top Girona, Parlem de Sarrià i El Fulls de l'Escriptori) (1 camisa).

UI 10977
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 02/2002-07/2003 (Diari de Girona) (2 camises).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2003  (Avui, La Vaguardia, Crònica del Canvi, Levante i El Mercantil
Valenciano) (1 camisa).

UI 10978
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 08/2003-12/2003 (Diari de Girona) (24 camises).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2002-2003 (El País) (7 camises).

UI 10980
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2002-2003 (El Roure, Debat Nacionalista, El País, El Punt, Diari de
Girona i no identificats) (6 llibretes).

UI: 11052
- Col·laboracions periodístiques a diaris, revistes i butlletins, 2004-2005 (Saló Internacional de la Logística,
Butlletí del PSC Vilablareix, Avui, El Segre, BonArt, El Periódico, La Vanguardia, La Mañana, Diari d'Andorra,
Así Fue SIL i El Punt) (1 camisa).
- Col·laboracions a diaris, revistes i butlletins, 2006-2008 (Levante, Diario de Mallorca, La Opinión de A Coruña,
La Opinión de Málaga, Top Girona, El Temps, El País, El Punt, Regió 7, Nou 9, Revista Gavarres, El Segre,
L'Ebre, L'Any de Dossier, Gastronomia Oci, La Vanguardia, Avui, El Periódico, Endavant i Revista del Baix
Empordà) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2004-2005 (Diari de Girona) (2 camises).

UI 11055
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2006-2010 (Diari de Girona) (5 camises).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, (La Vanguardia i El Punt) 2009-2010 i 2015 (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques, s/d (1 camisa).

UI 19072
- Col·laboracions periodísitques a revistes, 2011 (Presència) (1 camisa).

UI 19084
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2011-2013 (Diari de Girona) (3 camises).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2011-2013 (El Punt Avui) (3 camises).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2012 (El País) (1 camisa).

UI 16141
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2014-2015 (El Punt Avui) (1 camisa).
- Col·laboracions periodístiques a diaris, 2014-2015 (Diari de Girona) (1 camisa).
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506 Col·laboracions en edicions

1979 2008

Documentació de Joaquim Nadal relacionada amb col·laboracions i salutacions per a revistes, fullets,
aplecs, pàgines webs i altres esdeveniments. Inclou els pròlegs i presentacions dels Papers
d'Informació Municipal, dels programes de Fires i Festes de Sant Narcís i dels programes de les
festes majors de barris, entre d'altres publicacions. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits, impressos,
retalls i exemplars de publicacions.
Documentació manuscrita i mecanoscrita en català i castellà.

En els casos que no s'ha pogut identificar la publicació i no es pot saber si és un pròleg o una
col·laboració en edició, s'han classificat com a Col·laboracions en edicions.
S'ha deduït que la revista El món laboral a les comarques gironines és del 1994 pel fet que hi consta
"Any II" i el primer número és del 1993.
S'ha considerat que la col·laboració a L'hora del comerç del 09/1994 i la col·laboració sense data són
Col·laboracions en edició per la forma del text.
La correspondència relacionada amb les col·laboracions en edicions s'ha classificat a la sèrie
Correspondència relativa a publicacions (409).

-
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- Primera guia del ciutadà, Girona, 1985 (mecanoscrit).
- Guia-plànol publicitat Viñals, 05/1986 (retall de la publicació).
- 3er curs internacional de música, Girona, 07/1986 (fotocòpia i exemplar).
- Usted, núm. 382, Girona, 09/1986 (retalls de la publicació).
- Fira Agrícola i Comercial, Girona, 10/1986 (retall de la publicació).
- Catàleg de publicacions, 1986 (mecanoscrit).
- 16a trobada de pessebristes de Catalunya, 1986 (mecanoscrit).
- Jornades disseny, 24/02/1987 (fotocòpa del mecanoscrit).
- Programa 4t curs internacional d'interpretació musical, 05/03/1987 (mecanoscrit).
- 1er volum Quaderns d'història, 03/1987 (mecanoscrit).
- Prova atlètica entre Girona i Banyoles, 10/1987 (mecanoscrit i retalls de la publicació).
- Vostè, núm. 386, Girona, 10/1987 (fotocòpia del mecanoscrit i retalls de la publicació).
- Fira Agrícola i comercial, Girona, 10/1986 (fotocòpia de la publicació).
- Exposició Antoni Clavé, Girona, Sala d'Art Sebastià Jané, 12/1987 (mecanoscrit i díptic).
- Joves Agricultors, núm. 35, 1987 (fotocòpia del mecanoscrit i de la publicació)
- Memòria institució firal, 1987 (mecanoscrit).
- Exfilna (fires), 1987 (fotocòpia del mecanoscrit).
- La cultura obre camí, 1987 (mecanoscrit).
- Monogràfic la rambla de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, 1987 (mecanoscrit, retalls de la publicació i
butlletí).
- Curs internacional d'interpretació musical, 07/03/1988 (mecanoscrit).
- Germandat de donadors de sang, 03/1988 (mecanoscrit).
- 100 km Costa Brava-Girona, 03/1988 (mecanoscrit).
- Milla urbana, Girona, 15/04/1988 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i recull de premsa).
- 13a copa del rei d'hanbol, Girona, 06/1988 (mecanoscrit i retalls de la publicació).
- Impacte, núm. 1, Girona, 06/1988 (fotocòpia de la publicació i revista).
- Som, Girona, 26/09/1988 (mecanoscrit).
- Grand Prix Cycliste Montpellier-Barcelona, 02/10/1988 (revista).
- Fira Agrícola i Comercial, Girona, 10/1988 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Claxon, Girona, 10/1988 (fotocòpia de la publicació).
- Claxon, Girona, 02/12/1988 (mecanoscrit).
- Exposició: Figuració 5 gironina, Pineda de Mar, 12/1988 (mecanoscrit i fullet).
- La cultura obre camí, 1988 (mecanoscrit).
- Joves Agricultors, núm. 41, 1988 (còpia del mecanoscrit i de la publicació).
- Dijous, 01/1989 (manuscrit i mecanoscrit).
- 32è aplec de la sardana de Girona, 03/1989 (manuscrit i fullet).
- Revista de l'Escola Taller, 06/1989 (mecanoscrit).
- El Col·legi informa. Butlletí informatiu del Col·legi d'Agents i Corredors d'Assegurances de Girona, núm. 27,
07/1989 (butlletí).
- Cursa ciclista Montpeller-Barcelona, 29/09/1989 (mecanoscrit).
- Exposició: Àngel Villar. Girona i les seves pedres. Ceràmica, Girona, Fontana d'Or, 10/1989 (fotocòpia de
mecanoscrit i fullet).
- Campeonato de Taekwondo. I trofeu ciutat de Girona, 02/10/1989 (mecanoscrit).
- 50è aniversari (...) Mora, 14/10/1989 (fotocòpia mecanoscrit).
- Ensemble instrumental de tarbes, 09/10/1989 (fotocòpia de mecanoscrit i fullet).
- Homenatge Ricard Viladesau, 10/1989 (mecanoscrit).
- Claxon, núm. 85, Girona, 10/1989 (mecanoscrit i retall de l'exemplar).
- Vostè, núm. 3999, Girona, 10/1989 (còpia del mecanoscrit i retalls de l'exemplar).
- 13a Fira Agrícola i Comercial, Girona, 10/1989 (mecanoscrit i fotocòpia de l'exemplar).
- Exposició commemorativa del 180 aniversari de la rendició de Girona, Girona, Galeria el Claustre, 23/11/1989
(manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- Ajuntaments d'Osona. 10 anys de democràcia, 1989 (fotocòpia de l'exemplar).
- Vicente Huedo, 1989 (manuscrit i mecanoscrit).
- Joves Agricultors, núm. 47, 1989 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Col·laboracions en edicions, 1990 - 1991, (2 camises):
- Filatèlia gironina, 29/01/1990 (mecanoscrit).
- Setmana Santa Girona 1990, Girona, 29/03/1990 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- Euromarathon, 17/04/1990 (fotocòpia de mecanoscrit).
- Milla urbana, 11/04/1990 (fotocòpia de mecanoscrit).
- Homenatge al mestre Josep Viader i Moliné, Girona, 26/05/1990 (mecanoscrit i fullet).
- Campionats de Catalunya de natació (GEiEG), 06/1990 (mecanoscrit).
- Campeonato de Taekwondo. II campionat ciutat de Girona, 08/1990 (fotocòpia de mecanoscrit i fullet).
- Disc Sardanes de Girona, 09/1990 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Girona àlbum de cromos, Girona, 09/1990 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Butlletí Informatiu del Girona FC, 28/10/1990 (fotocòpia de mecanoscrit i butlletí).
- Girona a l'abast, Girona, 10/1990 (còpia de mecanoscrit).
- 14a Fira Agrícola i Comercial, Girona, 10/1990 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Escola Bell-lloc del Pla, 09/10/1990 (mecanoscrit).
- Torneig cadets bàsquet, 12/1990 (mecanoscrit).
- Info Ibèrica, S.A., 1990 (retalls de la publicació).
- Vostè, 1990 (fotocòpia de la publicació).
- Joves Agricultors, núm. 53, 1990 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
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- L'Abella d'Or, 1990 (manuscrit i mecanoscrit).
- Fem ciutat, 07/01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Congrés de la Federació Catalana de Joves Cambres, 12/01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- Cinquantenari Girona Club Hoquei, 15/01/1991 (manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- 4t 100 km Costa Brava Griona. Memorial Margarida Frigola, Girona, 22/01/1991 (manuscrit, mecanoscrit,
fotocòpia i exemplar de la revista).
- Homenatge a Francina Boris, 14/01/1991 (fotocòpia de manuscrit).
- Exposició: L'època de la renovació, 01/1991 (manuscrit i mecanoscrit) (publicació no identificada).
- Catàleg: Mercè Ferré: la catedral fragmentada , Girona, 01/1991 (manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- Programa Euromarathon, 01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- 1r aniversari revista Revenda, 01/1991 (manuscrit i mecanoscrit).
- El Nou Pavelló de Sta. Eugènia: fem ciutat, fem esport, Girona, 02/1991 (manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- El Nou Pavelló de Sta. Eugènia: fem ciutat, fem esport. Setmana esportiva, Girona, 02/1991 (manuscrit,
mecanoscrit i tríptic).
- Presentació full annex cens de població pel Barri Vell, 02/1991 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Presentació full annex cens de població pel barri vell, 02/1991 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Claxon, 02/1991 (fotocòpia del mecanoscrit).
- 1er torneig internacional la bola d'hoquei patins, Girona, 05/1991 (mecanoscrit i fullet).
- Cavall Fort. 10 anys d'Escola Bressol , 06/1991 (manuscrit, mecanoscrit i revista).
- Prevenció, 06/1991 (mecanoscrit i manuscrit).
- 5è torneig d'hoquei la Devesa, Girona, 09/1991 (mecanoscrit i fullet).
- Beca Joaquim Franch per a projectes en matèria d'educació cívica, 1991 (díptics).
- Publintur, núm. 8, 1991 (revista).
- Fira Agrícola i Comercial, 1991 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Claxon, 1991 (fotocòpia del mecanoscrit).
- Som, Revenda, Joves Agricultors, 1991 (manuscrit i fotocòpia de la publicació).
- Vostè, 1991 (fotocòpia del mecanoscrit).

UI 10969
Col·laboracions en edicions, 1992 (2 camises):
- Cavalcada de reis, Girona, 1992 (manuscrit, fotocòpia de mecanoscrit i còpia d'exemplar).
- GEiEG. 3er torneig d'any nou bàsquet femení, Girona, 19/12/1991 (mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
fullet).
- Claxon, 06/02/1992 (mecanoscrit).
- Revenda, 02/1992 (mecanoscrit).
- 100 km IAU world cup Palamós '92, Palamós, 02/1992 (còpia de mecanoscrit, fotocòpia de la publicació,
correspondència i revista).
- Exposició: Criatures misterioses, Girona, Museu d'Història de la Ciutat, 18/03/1992 (manuscrit, mecanoscrit i
fotocòpia de la publicació) (publicació no identificada).
- 1er Open de tennis ciutat de Girona, Girona, 04/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Aplec de la sardana i trobada infantil, Girona, 01/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- 2on torneig internacional La Bola, 05/1992 (manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- Revista de l'Associació de Veïns de Montilivi, Girona, 05/1992 (revista).
- 7è col·loqui teatre medieval, Girona, 06/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Jornades jueus a Catalunya, París, 1998, 07/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Programa municipal vacances, Girona, estiu 1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- Teatre Municipal, Girona, 10/1992 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Butlletí informatiu Unió Esportiva Sàbat, Girona, 07/1992 (manuscrit i mecanoscrit).
- 1a setmana de golf Girona, Girona, 10/1992 (fullet).
- Taekwondo. III campeonato internacional ciutat de Girona, Girona, 11/1992 (fullet).
- Joves agricultors, núm. 5, 1992 (revista).
- Antoni Martín Sánchez. Alcalde del Prat del Llobregat 1971-1981, Prat del Llobregat, 1992 (llibre).

Col·laboracions en edicions, 1993 (2 camises):
- 4t torneig d'any nou 1993 bàsquet femení, Girona, 01/1993 (fotocòpia de la publicació i fullet).
- Claxon, 02/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- 3r aniversari revista Revenda, 02/1993 (manuscrit).
- CEM Girona informa, núm 1, Girona, 02/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
- 6a 100 km internacionals Costa Brava - Girona, Palamós, 03/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i revista).
- La història dels pobles en còmic, Girona, 03/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i còmic).
- Torneig de bàsquet organitzat pels Maristes, Girona, 04/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- Butlletí Casal d'Avis Onyar, núm. 1, Girona, 04/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- 3er trofeu internacional judo. Copa Panasonic, Girona, 5/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i fullet).
- Fem ciutat. Fem esport. El nou pavelló de Fontajau-Girona, Girona, 05/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia
de la publicació i fullet).
- 3er Torneig Internacional d'Hoquei Patins La Bola, 05/1993 (manuscrit i mecanoscrit).
- 27è aplec de la sardana. Homenatge a Francina Boris i trobada infantil Girona - Lleida, Girona, 06/1993
(manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- 10è curs internacional d'interpretació musical, Girona, 07/1993 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- CEM Girona informa, núm 2, Girona, 09/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
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- El món laboral, núm. 0, Girona, 09/1993 (revista).
- Vostè, núm. 722, Ggirona, 10/1993 (fotocòpia de la publicació).
- 32a Fira Industrial Agrícola i Comercial, Girona, 10/1993 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- 2a setmana de golf Girona, Sant Julià de Ramis, 10/1993 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
fullet).
- Catàleg de l'exposició Huedo, Girona, El Claustre, 1993 (fotocòpia de la publicació).
- Claxon, Revenda, 1993 (mecanoscrit).
- Joves Agricultors, núm. 71, 1993 (fotocòpia de la publicació i revista).

Col·laboracions en edicions, 1994 (2 camises):
- 4art aniversari revista Revenda, 02/1994 (mecanoscrit).
- Claxon, 02/1994 (manuscrit i mecanoscrit).
- Trofeu gas Girona. Sta. Eugènia bàsquet juvenil, Girona, 03/1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i fullet).
- Estímul, 03/1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia i exemplar de la publicació).
- Reporter, 04/1994 (revista).
- La immigració jueva a Barcelona, Girona, 29/04/1994 (manuscrit, mecanoscrit i materials de suport
mecanoscrits).
- 4rt trofeu internacional de judo Girona '94 copa Panasonic, Girona, 04/1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia
de la publicació i fullet).
- Butlletí Consell Municipal de la Vellesa, Girona, primavera 1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i butlletí).
- Cromos, 06/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Som, núm. 150, Girona, 07/1994 (manuscrit i mecanoscrit).
- L'hora del comerç, Girona, 20/09/1994 (mecanoscrit).
- El món laboral a les comarques gironines, 09/1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i revista).
- Renovació transport urbà, 09/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- 26è Aplec de sardanes de les Roquetes, Barcelona, 10/1994 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació
i fullet).
- Cartilla del Guardia Civil. 150 aniversario - Pilar '94, Madrid, 10/1994 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia i
exemplar de la publicació).
- Butlletí Esplai de la gent gran Sant Narcís, núm. 0, Girona, 11/1994 (manuscrit, mecanoscrit i butlletí).
- Butlletí Col·legi de Metges de Girona, 1994 (manuscrit i mecanoscrit).
- El GEiEG pas a pas: història del Grup Excursionista i Esportiu Gironí. Primera part 1919-1941, Girona, 1994
(manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Estímul, 1994 (revista).
- Joves agricultors, núm. 75, 1994 (revista).

UI 10970
Col·laboracions en edicions, 1995 (2 camises):
- Catalunya Municipal. Informatiu setmanal de la Federació de Municipis de Catalunya, núm. 87, L'Hospitalet de
Llobregat, 27/01/1995 (butlletí).
- Revenda, 02/1995 (manuscrit, mecanoscrit i retalls de la publicació).
- CEM Girona Informa, núm. 5, Girona, 02/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
- L'hora de Santa Eugènia, 02/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Trofeu gas Girona, Girona, 04/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i retalls de la publicació).
- 5è trofeu internacional de judo Girona '95, copa Panasonic, Girona, 12/04/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- 4a diada d'hanbol dels maristes, Girona, 04/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- CEM Girona Informa, núm. 6, Girona, 09/1995 (fotocòpia de la publicació i butlletí).
- Concert Orquestra ciutat de Barcelona, 09/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Conmemoración de los 150 años de presencia de la Guardia Civil en Girona, 09/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Felicitació resultats eleccions municipals PSC Figueres, 09/1995 (manuscrit).
- Front Girona, 27/09/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- Centenari naixement Fidel Aguilar, 27/09/1995 (manuscrit i mecanoscrit) (publicació no identificada).
- Catalunya Municipal, 06/10/1995 (fotocòpia de la publicació).
- 11a trobada de vestits de paper, 10/1995 (manuscrit i mecanoscrit).
- 15è aniversari de l'esplai, Girona, 10/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- Joves Agricultors, núm. 81, Girona, 10/1995 (fotocòpia de la publicació i revista).
- 34a Fira Industrial, Agrícola i Comercial, Girona, 10/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
fullet).
- 30ena fira del dibuix i la pintura, Girona, 10/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- Buckler all star, 11/1995 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
- Catalunya Municipal. 10 anys, L'Hospitalet de Llobregat, 1995 (còmic).
- Tretze anys. Tretze escrits. Tretze artistes, [1995] (fullet).

Col·laboracions en edicions, 1996 (2 camises):
- CEM Girona Informa, núm. 7, Girona, 02/1996 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
- Claxon, Girona, 02/1996 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i revista).
- La Lluna. Girona a la teva butxaca, núm. 18, Girona, 18/03/1996 (manuscrit i mecanoscrit).
- Salutació campionat d'Espanya de Taekwondo, Girona, 30/03/1996 (manuscrit, mecanoscrit i fullet).
- 3er Trofeu gas Girona, Girona, 04/1996 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- 9è dia internacional del sord a Catalunya, Girona, 29/09/1996 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
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- 35a Fira Industrial, Agrícola i Comercial, Girona, 10/1996 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
fullet).
- CEM Girona Informa, núm. 8, Girona, 11/1996 (butlletí).
- Nuestros Pueblos. Informaciones empresariales, 1996 (butlletí)
- El Roure, núm. 1, Girona, 1996 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i butlletí).
- Fira del dibuix, 1996 (mecanoscrit).
- Publicitat Viñals, 1996 (mecanoscrit).
- Claxon, Revenda, 1996 (mecanscrit).
- Joves Agricultors, 1996 (mecanoscrit).

Col·laboracions en edicions, 1997 (2 camises):
- Claxon, 01/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Revenda, 02/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- 50 anys colla sardanista gironina, 02/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Catalunya Municipal, 02/1997 (revista).
- 4t Trofeu gas Girona de bàsquet, 03/1997 (manuscrit).
- Publicació Periòdica d'Informació Municipal / Grup Municipal Socialista - Olot, 04/1997 (manuscrit, mecanoscrit i
revista).
- Unió d'Empresaris de la Construcció. 20è Aniversari, Girona, 04/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- El mercat de Girona, 04/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- CEM Girona Informa, núm. 8, Girona, 05/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Revista del Taller Escola Sant Narcís, Girona, 05/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Feria Aeronàutcia Cosmos 98, Aeroport de Girona Costa-Brava, 06/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- 7è torneig d'hoquei patins La Bola, 06/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Promoció de la ciutat, Girona, 06/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació) (publicació no
identificada).
- Rebots, la revista del bàsquet gironí, Girona, 06/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Programa del 21è aniversari de la Unió de Sords de Girona, 13/09/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- I Open de Tennis Femení, Girona, 03/09/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- 9è Festival de cinema a Girona, 03/09/1997 (mecanoscrit).
- Programa de la festa del Pilar de la Guàrdia Civil, Girona, 05/09/1997 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- Programa del campionat B de Catalunya de patinatge, Girona, 20/09/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- Volta ciclista a Girona, 22/09/1997 (mecanoscrit).
- Fullet presentació pavelló de Vila-roja, Girona, 25/09/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- 36a Fira Industrial, Agrícola i Comercial, Girona, 10/1997 (mecanoscrit i fullet).
- Butlletí de l'escola del Pla, núm. 1, 09/12/1997 (manuscrit i mecanoscrit).
- La llengua al dia, 17/12/1997 (fotocòpia del manuscrit i mecanoscrit).
- Salutació per al programa del Campionat d'Espanya de volteig, Girona, 27/12/1997-28/12/1997 (manuscrit i
mecanoscrit).

UI 10986
Col·laboracions en edicions, 1998 (2 camises):
- Bàsquet Femení. 9è Torneig d'Any Nou 1998, Girona, 01/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i fullet).
- Claxon. 10è aniversari, Girona, 02/02/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Centres públics d'ensenyament a la ciutat de Girona : infantil i primària, secundària, Girona, 02/1998 (manuscrit,
mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Catàleg exposició Antoni Clavé, Girona, Galeria Rosa Pous, 03/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la
publicació i díptic).
- Revenda. 8è aniversari, Girona, 03/1998 (mecanoscrit).
- Escrit per al fulletó del Museu del Cinema, 03/1998 (manuscrit, mecanoscrit, esborrany de la publicació i
publicació).
- El Roure, núm. 7, Girona, 03/1998 (manuscritm, mecanoscrit i revista).
- Culture dei Mari. Euro-Mediterraneo. Congrés Internacional "Cultura Sefardita al Mediterrani", Girona, 03/1998
(tríptic).
- El mercat de Girona, 02/04/1998 (mecanoscrit).
- 25è aniversari, Reculls escolars, col·legi Taialà, 04/1998 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- Programa de l'exposició Girona temps de flors, Girona, 05/1998 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- CEM Girona Informa, núm. 12, Girona, 05/1998 (butlletí).
- L'estiu dels nens i nenes a Girona, Girona, 06/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i fullet).
- Programa 78ena Volta ciclista a Catalunya, Girona, 06/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i
fullet).
- Volta ciclista Girona 1998 Team Sport, Girona, 09/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- 2n Campionat internacional de tennis Daikin-Nouarie, 02/09/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Programa del Festival de cinema de Girona, Griaon, 09/1998 (mecanoscrit).
- 10è Torneig d'hoquei base La Devesa, Girona, 26/09/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Agrocat, 10/1998 (manuscrit, mecanoscrit i bulletí) (el manuscrit és el mateix que el de Expoaviga).
- Expoaviga 98, 10/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- Exposició Manuel Álvarez, Girona, Galeria Rosa Pous, 10/1998 (manuscrit i mecanoscrit).
- 37a Fira Industrial, Agrícola i Comercial de Girona, 10/1998 (manuscrit, mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i

91



Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona

Fons Joaquim Nadal i Farreras
Inventari

exemplar).
- Catalunya Cristiana, 11/1998 (manuscrit).
- Torneig d'any nou de bàsquet júnior femení GEiEG, Girona, 11/1998 (manuscrit, mecanoscrit).

Col·laboracions en edicions, 1999 (2 camises):
- 10è torneig d'any nou de bàsquet junior femení GEiEG, Girona, 01/1999 (mecanoscrit i fotocòpia de la
publicació).
- El mercat de Girona, Girona, 03/1999 (manuscrit i mecanoscrit).
- 10è aniversari del Centre l'Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís, Girona, 04/1999 (manuscrit, mecanoscrit i
fullet).
- Pròleg per a la revista d'art de la galeria el Claustre, Girona, 04/1999 (manuscrit i mecanoscrit).
- 1er fòrum català d'administradors de finques, Girona, 05/1999 (manuscrit, mecanoscrit i recull de premsa).
- El Tarlà. Revista de l'escola pública de Girona, Girona, primavera de 1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de
la publicació).
- El Roure, Girona, estiu 1999 (publicació).
- 9è torneig d'hoquei La Bola, Girona, 06/1999 (manuscrit i mecanoscrit).
- Els Mil i pico: revista de l'IES de Santa Eugènia, núm. 1, Girona, 06/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de
la publicació).
- L'estiu de nens i nenes a Girona, Girona 06/1999 (manuscrit, mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
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507 Presentacions

1975 2012

Documentació generada i aplegada per Joaquim Nadal per a la preparació de presentacions de llibres
i exposicions, entre altres activitats. Es tracta de manuscrits, mecanoscrits, cartells, fullets, programes
i invitacions.
Documentació mecanoscrita i manuscrita en català, i en menor mesura en castellà.

La informació que no es dedueix de la documentació s'ha extret del currículum de Joaquim Nadal de
1997.
S'ha considerat que les Jornades El futur de l'esquerra a Catalunya és la presentació pel text.
Algunes presentacions s'han classificat com a pròlegs perquè han estat publicades, especialment les
Jornades d'Imatge i Recerca Antoni Varés.
El mecanoscrit  de la presentació del llibre Municipi i ciutat, Girona com exemple de 1988 inclou el
parlament de Pasqual Maragall i el president Tarradellas.
S'ha entregat al CRDI un full de fotografies i un CD de la presentació del llibre Vides amb nom del
21/12/2005.
La correspondència relacionada amb les presentacions s'ha classificat a la sèrie Correspondència
relativa a publicacions (409).

-

UI 10959
Presentacions, 1975-1995 (1 camisa):
- Presentació de la revista C.A.U. Girona, 1975 (manuscrit i mecanoscrit).
- Presentació de llibre Girona francesa de Lluís Ma. de Puig, 30/10/1976 (mecanoscrit).
- Cloenda de la Solemne Sessió Pública de l'Acadèmia de Doctors de Catalunya i Balears, Girona, 16/01/1981
(programa).
- Presentació del llibre L'histoire de Catalogne, França, 23/04/1982 (invitació).
- Presentació de l'Acte de Solidaritat amb Xile als 10 anys del cop d'estat i de la mort de Salvador Allende,
16/09/1983 (manuscrit i invitació).
- Inauguració de curs de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. 1983 (manuscrit).
- Presentació de la col·lecció Conèixer la Història de Catalunya, Girona, Llibreria 22, 13/01/1984 (cartell).
- Presentació del llibre Joan Reglà i Campistol (1917-1973), Bàscara, 25/03/1984 (programa).
- Presentació del llibre Historial del Girona FC (1930-1984), Girona, Teatre Municipal, 17/09/1984 (invitacions).
- Presentació de les jornades El futur de l'esquerra a Catalunya, Girona, Fontana d'Or, 18/10/1984-20/10/1984
(manuscrit i programa).
- Presentació del llibre Jaume Lorés, Barcelona, 10/06/1985 (manuscrit).
- Presentació del llibre Els orígens de l'home a l'Empordà. Del paleolític als indiketes, Figueres, 15/2/1986
(programa i formulari).
- Presentació de Joan Vila-Grau i del cicle Girona a l'abast - I, 20/02/1986 (nota i mecanoscrit).
- Presentació de la Col·lección Marca Hispánica, Girona, 21/03/1985 (cartell).
- Presentació del llibre de Gonsal, Mallorca, 06/1986 (manuscrit).
- Presentació de les Jornades de Debat sobre les Autonomies, Girona, Sala Narcís de Carreras, 19/12/1987
(invitació).
- Presentació del llibre Municipi i ciutat, Girona com exemple, Girona, llibreria Espais de Girona, 11/04/1988
(mecanoscrit).
- Presentació del llibre La ciutat-jardí i l'obra sindical del hogar a l'època franquista. El grup de St. Narcís de
Girona, Girona, Institut de Formació Professional de Sant Narcís, 14/07/1988 (invitació).
- Presentació del cicle Mil anys d'història, Girona, Casa de Cultura, 08/11/1988 (programa).
- Presentació del llibre La Girona que jo estimo, Girona, 23/04/1991 (programa).
- Presentació del llibre Lluís Hernández. Escrits, Santa Coloma de Gramenet, 08/04/1992 (invitació).
- Presentació del llibre La gent i el seu temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la fil·loxera a la
Guerra Civil, 1890-1940, Santa Margarida i els Monjos, 04/1993 (invitació).
- Presentació del llibre Reactivar Figueres. Economia i ciutat, Figueres, 17/04/1993 (invitació).
- Presentació de l'Estudi econòmic sobre la viabilitat i l'oportunitat de la segregació de l'Estartit del municipi de
Torroella de Montgrí, Torroella de Montgrí, 13/05/1993 (manuscrit, invitació i nota de premsa).
- Presentació del llibre Primera Clandestinidad. Memorias de Gregorio López Raimundo, Girona, Llibreria 22,
16/11/1993 (fotocòpies del cartell i la invitació).
- Presentació del llibre Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos del siglo XX, Barcelona,
24/11/1993 (manuscrit i invitació).
- Presentació del llibre Joaquim Vayreda, Girona, Casa de Cultura, 01/1994 (invitació).
- Presentació de les 2es Jornades CEM. El Fracàs Escolar a Debat, Girona, Centre Cultural la Mercè, 11/02/1994
(mecanoscrit i programa).
- Presentació de la conferència "La vida familiar en el món d'avui" de Joan Rigol Roig al cicle de conferències Any
internacional de la família, Girona, Auditori Narcís de Carreras, 18/04/1994 (programa).
- Presentació del llibre Un receptari gironí d'adrogueria i confiteria del segle XVII (1663), Girona, Ajuntament de
Girona, 19/04/1994 (invitació).
- Presentació de l'exposició Colom i la contribució jueva en els vitages d'exploració, Girona, Bonastruc ça Porta,
08/07/1994 (invitació).

Descripció:
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- Presentació de l'exposició Colom i la contribució jueva en els vitages d'exploració, Girona, Bonastruc ça Porta,
08/07/1994 (invitació).
- Inauguració de la Fira de Santa Teresa, el Vendrell, 12/10/1994 (programa).
- Presentació del llibre Les catedrals de Catalunya, Girona, Llibreria Geli, 11/1994 (invitació).
- Presentació del llibre Els empresaris gironins i la revolució industrial, Girona, Auditori Narcís de Carreras,
11/1994 (invitació i mecanoscrit).
- Presentació del llibre La cuina catalana d'ahir i d'avui, Girona, 12/1994 (invitació).
- Presentació del llibre Sabadell: la cultura a reflexió, Sabadell, 17/01/1995 (manuscrit i invitació).
- Presentació del llibre Informe Pi  i Sunyer sobre comunidades autónomas 1993, Girona, Facultat de Ciències
Jurídico-Econòmiques, 18/01/1995 (invitació).
- Presentació del llibre L'enigma de la Torà, Girona, Centre Bonastruc ça Porta, 07/04/1995 (presentació).
- Presentació de la Guia del call de Girona, Girona, Bonastruc ça Porta, 13/04/1995 (invitació i mecanoscrit).
- Presentació del llibre Miscellanea Aqualatensia 7, Igualada, 05/05/1995 (mecanoscrit i programa).
- Presentació del llibre Viatge al país dels càtars, Girona, Bonastruc ça Porta, 14/07/1995 (invitació).
- Presentació del llibre Lecciones de literatura universal, Barcelona, 25/10/1995 (invitació).
- Presentació del llibre L'exili dels mestres (1939-1975), Girona, Facultat de Ciències de l'Educació, 08/11/1995
(manuscrit, mecanoscrit, invitació i protocol de l'acte).

UI 10989
Presentacions, 1996-1999 (1 camisa):
- Salutació a la conferència sobre democràcia local als territoris palestins amb representació israeliana i palestina,
Girona, Fontana d'Or, 05/02/1996 (manuscrit i mecanoscrit).
- Presentació de les 4t Jornades del CEM. Reforma i Qualitat, Girona, Centre Cultural la Mercè, 09/02/1996
(materials de suport mecanoscrits i programa).
- Pesentació de la Diagnosi i propostes territorials: Terres de l'Ebre, 13/02/1998 (programa).
- Presentació del llibre Aproximació a la realitat econòmica de l'entorn: una aplicació concreta a Girona, Girona,
Centre Cultural l'Estació de Girona, 14/02/1996 (mecanoscrit i invitació).
- Cloenda de la Setmana de divulgació i debat entorn a la persona amb disminusció psíquica, 31/05/1996
(programa).
- Benvinguda de la conferència de Juan Alberto Belloch, "El nou codi penal. Aspectes polítics i socials",
07/06/1996 (programa).
- Presentació del llibre Un polaco en la corte del rei Juan Carlos, Girona, Llibreria 22, 18/07/1996 (cartell).
- Presentació de l'Ateneu de Progrés del Berguedà, Gironella, 09/1996 (programa).
- Salutació en la conferència de Ma. Mercè Roca dintre la Setmana del Cor, Girona, 23/10/1996 (programa).
- Presentació de la jornada La promoció, construcció i política d'habitatge, Girona, Hotel Carlemany, 14/11/1998
(tríptic).
- Presentació de les projecccions de pel·lícules Narcís Sans dintre de les 4es Jornades Antoni Varés, Girona,
Auditori Narcís de Carreras, 21/11/1996 (programa).
- Presentació del 12è Premi d'assaig Josep Vallverdú, Girona, 22/11/1996 (fotocòpia del protocol).
- Inauguració de les 20es Jornades Tècniques Agràries, 31/10/1996 (programa).
- Presentació del llibre Guía de la etiqueta social y empresarial, Girona, Llibreria 22, 12/12/1996 (cartell).
- Presentació del llibre La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració, Olot, 25/01/1997
(invitacions).
- Presentació de les 5es Jornades CEM. Educació - Ciutat, Girona, Centre Cultural la Mercè, 07/02/1997
(mecanoscrit, fotocòpia de la publicació i díptic).
- Presentació del llibre Els vapors a Sants, 29/04/1997 (mecanoscrit i programa).
- Presentació del llibre Dels moviments d'església a la militància política, Barcelona, 06/05/1997 (invitació).
- Inauguració del 2nd Seminar on Environmental and Resource Economics, Girona, Campus de Montilivi,
19/05/1997 (programa, llistat de participants i fotocòpies de les ponències).
- Presentació del llibre Nació i deglució. Fílies i fòbies de la cultura del gust, Girona, Llibreria 22, 22/05/1997
(invitació).
- Presentació de les Bases per a un pla estratègic de Catalunya, Barcelona, 20/10/1997 (mecanoscrit i programa).
- Presentació de El Periódico de Catalunya en català, Girona, Fontana d'Or, 23/10/1997 (invitació).
- Presentació del llibre Fèlix Farró i Martí: crònica de la vida d'un gironí, Girona, 11/1997 (invitació).
- Presentació del llibre Girona. De la mirada de Pla al llindar del segle XXI, Barcelona, 25/11/1997 (mecanoscrit i
invitació).
- Presentació dels treballs preparatoris del Llibre blanc de la cultura a Catalunya, Barcelona, 01/12/1997
(invitació).
- Cloenda de les Jornades sobre Política de Govern a Catalunya. Benestar Social i Solidaritat, Barcelona,
11/12/1997 (programa).
- Presentació del llibre La horma de mi sombrero, Girona, Restaurant la Penyora, 17/12/1997 (cartell).
- Presentació de les 6es Jornades CEM. L'educació en la Construcció del Futur, Girona, Centre Cultural la Mercè,
06/02/1998 (mecanoscrit i programa).
- Presentació del llibre Diversitat i integració, Barcelona, 02/1998 (invitació).
- Presentació de les Bases per a un pla estratègic de Catalunya, Tortosa, 17/03/1998 (programa).
- Presentació de les Jornades sobre política de govern a Catalunya. Drets i llibertats, justícia i seguretat,
Barcelona, 20/03/1998 (programa).
- Cloenda de les Jornades sobre política de govern a Catalunya. Salut, Barcelona, 23/05/1998 (programa).
- Presentació de les Jornades sobre política de govern a Catalunya. Habitatge, Barcelona, 25/05/1998
(programa).
- Presentació del llibre El cas Boadella. Desventures d'un joglar en temps de transició, Girona, La planeta,
11/06/1998 (cartell).
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- Presentació del llibre La herencia cultural. Alfabetización y lectura en al ciudad de Girona (1747-1807),
Barcelona, 16/06/1998 (invitació).
- Presentació del Servei de Cardiologia i Unitat Coronària de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
20 anys 1978-1998, Girona, Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, 08/10/1998 (programa).
- Presentació de les Jornades sobre política de govern a Catalunya. Economia i Catalunya, Barcelona, 06/11/1998
(programa).
- Presentació del llibre Quart. Natura, història i artesania, Quart d'Onyar, 19/12/1998 (invitació).
- Presentació de l'informe polític de la Conferència Nacional de Política Agrària PSC al Consell de la Federació de
Lleida, 16/01/1999 (programa).
- Presentació del llibre El soldat de pandora. Una biografia del segle XX, Girona, Llibreria 22, 27/01/1999 (cartell).
- Presentació del llibre Un siglo decisivo. Barcelona y Catalunya 1550-1640, Girona, Llibreria 22, 24/03/1999
(cartell).
- Presentació del llibre La democràcia dels ciutadans, Girona, Centre Cultural de Caixa de Girona, 05/05/1999
(invitació).

Presentacions, 2000-2005 (1 camisa):
- Inauguració de l'exposició Unió de Pagesos. 25 anys al camp català, Girona, Centre Cultural de la Caixa de
Girona, 13/01/2000 (invitació).
- Presentació del llibre Gironella, la izquierda europeísta, Girona, Llibreria 22, 03/02/2000 (cartell).
- Presentació del llibre El meu pare patia la malaltia d'alzheimer, Girona, Casa de Cultura, 29/03/2000 (invitació).
- Presentació del llibre L'alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria:
teoria i acció austriacistes, Barcelona, 19/06/2000 (invitació).
- Presentació de les 7es Jornades del CEM. Innovació tecnològica i educació, Girona, 04/03/2000 (mecanoscrit i
publicació de les ponències).
- Inauguració de la 27a reunión anual de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, Girona, Centre Cultural
La Mercè, 01/06/2000 (Revista de Neurología vol. 31 i programa).
-Presentació del llibre Santa Coloma: a la recerca d'una nova identitat, Santa Coloma de Gramenet, 02/2001
(invitació).
- Presentació del llibre Per un nou pacte social, Lleida, 30/03/2001 (invitació).
- Presentació llibre a Reus, Reus, 24/04/2001 (manuscrit i mecanoscrit).
- Presentació de les Jornades precongressuals de la UGT de Catalunya. Les nacions en el marc de la
globalització econòmica, Girona, La farinera, 19/06/2001 (programa i altres materials).
- Presentació del número de novembre de la revista L'Avenç dedicat a Ernest Lluch, 05/11/2001 (invitació).
- Presentació de l'exposició fotogràfica Campany Maragall, Blanes, 10/11/2001 (programa).
- Presentació del llibre Què pensa Ernest Lluch, Girona, Llibreria 22, 10/12/2001 (invitació).
- Presentació del llibre Emilio Grahit y Papell. Memorias en un ex-alcalde gerundense, Girona, Ajuntament de
Girona, 02/04/2003 (invitació).
- Presentació del llibre Mots Remots, Girona, Fundació Universitat de Girona, 12/04/2002 (invitació).
- Presentació del llibre Les arrels teòriques de les esquerres catalanes, Barcelona, 16/04/2002 (invitació).
- Presentació del llibre Les dècades convulses: Igualada com a exemple. Mobilització patronal i obrera entre
principis del segle XX i la Dictadura de Primo de Rivera, Igualada, 19/04/2002 (invitacions).
- Inauguració de l'escultura Homenatge a Lluís Companys, Figueres, 15/10/2002.
- Presentació del llibre La catedral de Girona, Girona, capella de l'Esperança de la Catedral, 23/12/2002 (invitació i
llista de convidats).
- Presentació del llibre Arquitectures de l'aigua, Girona, Col·legi d'Arquitectes, 07/05/2003 (invitació).
- Presentació del llibre La vida en directe, Girona, Llibreria 22, 16/10/2003 (invitació).
- Presentació del llibre Girona. 20 anys del Pla especial del Barri Vell 1983-2003, Girona, Ajuntament de Girona,
24/12/2003 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El Imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D'Ors y la conquista moral de España,
Girona, Llibreria 22, 23/02/2004 (invitació).
- Presentació del llibre Fortià, Fortià, 27/03/2004 (invitació, programa, fotocòpia i exemplar del llibre).
- Presentació del llibre Història del republicanisme a Catalunya, Barcelona, 05/2004 (manuscrit i invitació).
- Presentació del llibre Diari de campanya. Les eleccions del canvi, 2003, Barcelona, 11/2004 (fotocòpia de la
invitació).
- Presentació del llibre Figueres. El llibre de la rambla, Figueres, 11/12/2004 (la impressió d'una pàgina web).
- Presentació de la conferència de Shlomo Ben Ami  "Després d'Arafat: és ara possible la pau?" dintre del cicle de
conferències Israel i Palestina: temps de pau?, Girona, Casa de Cultura, 03/02/2005 (manuscrit, programa i
invitació).
- Presentació del llibre Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica, Barcelona, 01/2005 (invitació i ordre
de l'acte).
- Presentació del llibre El Sindicat remença de l'any 1448, Girona, Ajuntament de Girona, 04/2005 (invitació i
fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre Salvador Sunyer i Aimeric: aproximació biogràfica, Girona, 06/2005 (manuscrit,
mecanoscrit i invitació).
- Estrena de l'audiovisual Les fites de la Història, Girona, Fundació Fita, 04/11/[2005] (full de mà).
- Presentació del Catàleg de pergamins del fons de l'Ajuntament de Girona (1144-1862), Girona, 12/2005
(invitació i fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre Vides amb nom, Girona, Col·legi d'Arquitectes, 12/2005 (invitació, mecanoscrit del
parlament de Narcís-Jordi Aragó i llista de convidats).

Presentacions, 2006-2010 (1 camisa):
- Presentació del llibre Vides amb nom, Girona, Centre Cívic Sant Narcís, 02/2006 (invitació).
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- Presentació del llibre Vete y ama, Girona, Llibreria 22, 03/2006 (la impressió d'una pàgina web).
- Presentació del llibre Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí. 1905-2005,
Tarragona, 05/2006 (mecanoscrit, fotocòpia de l'exemplar i programa).
- Presentació del llibre Records del Barri Vell, Girona, rectoria de Sant Nicolau, 31/10/2006 (invitació).
- Presentació del llibre Sant Cristòfol a Girona, Girona, Museu d'Art, 13/04/2007 (programa i nota de premsa).
- Presentació del llibre Records del Barri Vell, Girona, Llibreria 22, 31/10/[2007] (invitació).
- Presentació del llibre Speculum al foder, Girona, Llibreria 22, 16/11/2007 (la impressió d'una pàgina web).
- Presentació del llibre Una idea de Catalunya, Girona, La Llibreria, 19/04/2008 (invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Cerdanya de Puigcerdà,
09/08/2010 (invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Olot, 01/09/2010
(fotocòpia d'invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Torroella de Montgrí,
03/09/2010 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Figueres, 04/09/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Cassà de la Selva,
05/09/2010 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), La Bisbal d'Empordà,
15/09/2010 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Pals, 18/09/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), l'Escala, 24/09/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Girona, 25/09/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Ripoll, 02/10/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Roses, 08/10/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Lloret de Mar,
13/10/2010 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Blanes, 18/10/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Calonge, 03/11/2010
(fotocòpia de la invitació).
- Presentació del llibre El futur comença ara (converses sobre les comarques de Girona), Castell-Platja d'Aro,
06/11/2010 (fotocòpia de la invitació).

UI 19068
Presentacions, 2011-2012 (1 camisa):
- Presentació del llibre Travessant el Collsacabra. El camí ral de Vic a Olot i les marrades del Grau, Olot,
04/02/2011 (invitació).
- Presentació del llibre Atles d'història urbana de Girona, Girona, 28/02/2011 (fotocòpia de la invitació).
- Presentació del Centenari de Santiago Sobrequés i Vidal, Girona, 28/03/2011 (invitació i fullet del programa).
- Presentació del llibre La pia almoina, 06/06/2011 (invitació impresa).
- Presentació del llibre Noves vides amb nom, Girona, 03/10/2011 (invitacions impreses i mecanoscrits dels
presentadors).
- Presentació del llibre Josep Suñol i Garriga. Viure i morir per Catalunya, Barcelona, 13/10/2011 (manuscrit i
programa i invitació impresos).
- Presentació del llibre Noves vides amb nom, Barcelona, 27/10/2011 (invitació impresa).
- Presentació del llibre Noves vides amb nom, l'Escala, 03/12/2011 (mecanoscrit amb notes manuscrites).
- Presentació del llibre Antoni Farrés i Sabater, tal i com l'hem conegut, Barcelona, 03/07/2012 (invitació impresa).
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508 Ressenyes

1971 2011

Ressenyes escrites per Joaquim Nadal o sobre les seves obres, publicades en diaris, revistes i
butlletins. Es tracta de retalls de premsa i fofocòpies de les publicacions.
Documentació mecanoscrita en castellà i català, i en menor mesura en anglès i francès.

Les ressenyes de:Treballs d'història, estudis de demografia, economia i societat a les comarques
gironines i La premsa en català a Girona publicades a Los sitios de 10/04/1976 s'ha deduït que són
d'aquest diari perquè estan juntes al costat de la mateixa nota.
La ressenya de Els problemes de la història local publicada a Tele/Expres no té data, i s'ha deduït que
és entre 1976-1978 perquè estava entre ressenyes d'aquests anys.
La relació entre la col·lecció Conèixer Catalunya i Joaquim Nadal s'ha deduït de la ressenya que se'n
fa al segon retall de Tele-Express del 13/01/1978.
La tercera ressenya de Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic no té data.
S'ha deduït que és de 1978 pel fet que la resta de ressenyes d'aquesta obra són de 1978.
S'ha considerat que les sigles IHE signifiquen Índice Histórico Español perquè n'hi ha diverses
recensions.
La ressenya sense publicació identificada i del núm. 7 de la revista Top Girona sobre el llibre La
catedral de Girona, s'ha deduït que són del 2003 perquè estaven amb altres ressenyes d'aquest any.

-

UI 10959
Ressenyes de llibres de Joaquim Nadal publicades a la premsa, 1971-1983,2002-2011 (1 camisa):
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Los sitios, 04/1971 (recull de premsa).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Bol. COCIG. núm. 410, 04/1971 (recull de premsa).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Bol. COCIG. núm. 417, 11/1971 (recull de premsa).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Tele/Express, 03/1972 (recull de premsa).
- La introducción del catastro de Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempo de
Felipe V, Destino, 22/04/1972 (recull de premsa).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), La hoja del lunes, 1/07/1972 (recull de premsa).
La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Los sitios, 12/10/1975 (recull de premsa).
- Les Possibilitats de la demografia històrica a les comarques gironines: inventari dels arxius parroquials de la
diòcesi, La Vanguardia, 12/02/1974 (recull de premsa).
- La premsa en català a Girona, Presència, núm. 418, 17/04/1976 (recull de premsa).
- Treballs d'història, estudis de demografia, economia i societat a les comarques gironines, i La premsa en català
a Girona, Los sitios, 10/04/1976 (recull de premsa).
- Historia económica y financiera de España, Cuadernos para el diálogo, 29/05/1976 (recull de premsa).
- La situació de la manufactura a Girona. Introducció a la seva història, Los sitios, 11/06/1976 (recull de premsa).
- Les Possibilitats de la demografia històrica a les comarques gironines: inventari dels arxius parroquials de la
diòcesi, Presència, núm. 426, 12/06/1976 (recull de premsa).
- Els problemes de la història local, Tele/Expres, 1976-1978 (recull de premsa).
- Conèixer Catalunya, [...]-express, 13/01/1978 (recull de premsa).
- Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic, Tele/Express, 13/01/1978 (recull de premsa).
- Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic, 1978 (retall de la publicació).
- Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic, Tele/Express, 18/01/1978 (recull de premsa).
- Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic, Lletres - Butlletí del llibre català, núm. 2,
1978 (recull de premsa).
- Conèixer Catalunya. L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic , Avui, 19/03/1978 (recull de premsa).
- Girona al segle XIX, 26/08/1978 (retall de la publicació).
- Girona al segle XIX, La hoja del lunes, 28/08/1978 (recull de premsa).
- Girona al segle XIX, Los sitios, 30/08/1978 (recull de premsa).
- Girona al segle XIX, Presència, núm. 521 12/1978 (recull de premsa).
- "Imatges i fets de la Catalunya contemporània (1808-1978)", Grans Temes l'Avenç, Punt Diari, 21/04/1979 (recull
de premsa).
- "Imatges i fets de la Catalunya contemporània (1808-1978)", Grans Temes l'Avenç, Diario de Barcelona,
16/05/1979 (recull de premsa).
- Comercio exterior con Gran Bretaña 1777-1914, Los sitios, 12/06/1979 (recull de premsa).
- Histoire de la Catalogne, Los sitios, 07/04/1982 (recull de premsa).
- Histoire de la Catalogne, Midi Libre, 25/04/1982 (recull de premsa).
- Histoire de la Catalogne, Avui, 25/04/1982 (recull de premsa).
- Histoire de la Catalogne, L'Independant, 24/04/1982 (recull de premsa).

Descripció:
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- Histoire de la Catalogne, L'Independant, 24/04/1982 (recull de premsa).
- Histoire de la Catalogne, Le Monde, 05/11/1982 (recull de premsa).
- Història de les comarques gironines, Avui, 28/11/1982 (recull de premsa).
- Història de Catalunya, El País, 09/01/1983 (recull de premsa).
- Història de Catalunya, Punt Diari, 13/01/1983 (recull de premsa).
- Història de Catalunya, La Vanguardia, 24/03/1983 (recull de premsa).
- Conèixer la història de Catalunya, Punt Diari, 29/12/1983 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, El Punt, 29/09/2002 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, El Punt, 05/01/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Diari de Girona. Dominical, 05/01/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Diari de Girona, 19/01/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, revista Presència, 31/01/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, El País, 06/02/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, El Viajero, 15/02/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Diari de Girona, 19/02/2003 (recull de premsa).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Diari de Girona, 19/03/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, diari Avui, 31/03/2003 (recull de premsa).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Diari de Girona, 02/04/2003 (recull de premsa).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, El Punt, 03/04/2003 (recull de premsa).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Vilaweb, 09/04/2003 (recull de premsa).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Diari de Girona, 19/03/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, La Vanguardia, 21/05/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Revista de Girona, 05/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Diari de Girona, 20/09/2003 (recull de premsa).
- Catalunya, catalanisme i socialisme, Diari de Girona, 10/09/2003 (fotocòpia de la premsa).
- Catalunya, catalanisme i socialisme, Crònica del canvi, 25/10/2003 (fotocòpia de la premsa).
- Catalunya, catalanisme i socialisme, Diari de Girona, 27/10/2003 (fotocòpia de la premsa).
- La catedral de Girona, Postals no enviades, 10/2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, Top Girona, núm. 7, 2003 (recull de premsa).
- La catedral de Girona, publicació no identificada, 2003 (recull de premsa).
- Catalunya, catalanisme i socialisme, Nou cicle el color del progrés magazine on-line, 04/11/2003 (impressió del
web).
- Vides amb nom, El Punt, 06/02/2006 (recull de premsa).
- Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica, Revista de Girona, 09/10/2008 (fotocòpia de la publicació).
- Noves vides amb nom, El Punt Avui, 04/11/2011 (fotcòpia de la premsa).
- "Les meves hores angleses", Hores angleses / Ferran Soldevila, Presència, 12/2011 (fotocòpia de la publicació).

Ressenyes de llibres de Joaquim Nadal, 1973-1979, 2003-2008 (1 camisa):
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Revue Historique, núm. 505, 1973 (fotocòpia amb notes de la publicació).
- La introducción del catastro de Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempo de
Felipe V, Índice histórico español. Vol. XVIII, núm, 63-64, 09/1973 (retall de la publicació).
- La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta Revolucionaria Provincial (del 30-IX al 23-X de
1868), Índice histórico español. Vol. XVIII, núm, 63-64, 09/1973 (retall de la publicació).
- La introducción del catastro de Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempo de
Felipe V, Bulletin of Hispanic Studies, 1973-1976 (retall de la publicació).
- La introducción del catastro de Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempo de
Felipe V, Revue Historique, núm. 517, 01/1976 (retall de la publicació).
- Les possibilitats de la demografia històrica a les comarques gironines: inventari dels Arxius parroquialsa la
diòcesi, Índice Histórico Español, Vol. XXI, núm. 74, 1975 (retalls de la publicació).
- La situación de la manufactura a Girona del 1790 al 1840, Indice Histórico Español, Vol. XXII, núm. 76-77,
05/1976-12/1976 (retall de la publicació).
- Una font important per a la història econòmica de Catalunya: el Reial Cadastre (1715-1845), Índice Histórico
Esapñol, Vol. XXII, núm. 76-77, 05/1976-12/1976 (retall de la publicació).
- L'Onze de Setembre i el centralisme borbònic, L'Avenç, núm. 78, 08/1978-09/1978 (fotocòpia de la publicació).
- Comercio exterior con Gran Bretaña 1777-1914, Información Comercial Española, 05/1979 (fotocòpia de la
publicació).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Serra d'Or, 07/2003 (fotocòpia de la publicació).
- Emilio Grahit y Papell. Memorias de un ex-alcalde gerundense, Serra d'Or, 07/2003 (fotocòpia de la publicació).
- La catedral de Girona, L'Avenç, 09/2003 (fotocòpia de la publicació).
- La catedral de Girona, Serra d'Or, 09/2003 (fotocòpia de la publicació).
- Vides amb nom, L'arc de Berà, 26/01/2006 (impressió del web).
- Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica, Revista HMIC, núm. 6, 2008 (impressió de la web).
- Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica, Arxiu de Textos Catalans Anics, Volum 27, 2008,
(mecanoscrit adjunt a la carta amb el registre 40360).

Ressenyes fetes per Joaquim Nadal, 1971-2011 (1 camisa):
- La Carolina capital de las nuevas poblaciones. (Un ensayo de reforma socio-económica de España en el siglo
XVIII), Bulletin of Hispanic Studies, 1971 (retall i fotocòpia de la publicació).
- Gaspar Melchor de Jovellanos, Butlletin of Hispanic Studies, 1974 (retall i fotocòpia de la publicació).
- Un Prélat Eclairé: Don Antonio Tavira y Almazán (1737-1807). Contribution à l'étude du jansénisme espagnol,
Butlletin of Hispanic Studies, 1972 (retall i fotocòpia de la publicació).
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- Jovellanos à la Société Économique des Amis du Pays de Madrid (1778-1795), Butlletin of Hispanic Studies,
1973 (retall i fotocòpia de la publicació).
- Revista de Trabajo, L'Avenç, núm. 78, 08/1978-09/1978 (fotocòpia de la publicació).
- La crisi a l'antic règim i Geografia física catalana, Presència, núm. 525, 04/1979 (recull de premsa).
- Annals d'Olot, L'Avenç, núm. 16, 05/1979 (fotocòpia de la publicació).
- La ciutat del Born, L'Avenç, núm. 356, 04/2010 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "El cabotatge de la vida", Cenyir el vent. Antologia de textos periodístics, L'Avenç, núm. 366 03/2011
(mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).
- "Llaurar i sembrar", Homilies de Medinyà, L'Avenç, núm. 374, 12/2011 (mecanoscrit i fotocòpia de la publicació).

Altres ressenyes, 2005 (1 camisa):
- Presència de Catalunya, diari El Punt, 11/01/2005 (fotocòpia de la publicació).
- Presència de Catalunya, diari Avui, 13/02/2005 (fotocòpia i recull de premsa).
- Presència de Catalunya, diari Avui, 28/02/2005 (fotocòpia de la publicació).
- Presència de Catalunya, diari La Mañana, 16/03/2005 (fotocòpia de la publicació).
- Presència de Catalunya, diari Segre, 16//03/2005 (fotocòpia de la publicació).
- Presència de Catalunya, diari Avui, 13/09/2005 (fotocòpia de la publicació).
- Díptic Sant Jordi 2005 (díptic).

509 Correspondència relativa a publicacions

1982 2014

Correspondència relativa a publicacions i actes en públic rebuda i emesa per Joaquim Nadal i entre
tercers. Es tracta de cartes, targetes i faxos. Inclou les fotocòpies de cartes emeses, de les quals se'n
conserven en alguns casos els llistats de destinataris i els models de cartes (Vides amb nom,
Compareixença del conseller de PTOP davant de la Comissió de Politica Territorial del Parlament
de Catalunya i Presència de Catalunya). També les fotocòpies de targetons emesos per J.N.F. i
correus electrònics.
Documentació manuscrita i mecanoscrita en català i en menor mesura en castellà. Puntualment n'hi
ha en francès, italià, basc, portuguès, gallec i anglès.

-

UI 11051
- Correspondència emesa (2 camises).
- Llistat de destinataris (1 camisa).
UI 11066
- Correspondència rebuda A-G (3 camises).
UI 11067
- Correspondència rebuda H-Q (2 camises).
UI 11077
- Correspondència rebuda R-Z (2 camises).
- Correspondència entre tercers (1 camisa).
UI 11078
- Correus electrònics (2 camises).
- Còpies de targetons de tramesa de llibres (1 camisa).
UI 16140
- Correspondència rebuda i entre tercers, 1993-2014 (2 camises).
- Correus electrònics, 2004-2014 (1 camisa).

Descripció:
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701 Patronat de la Santa Creu de la Selva i Immobiliària Pérez Xifra

1989 2003

Documentació de Manuel Nadal i Oller, pare de Joaquim Nadal, com a membre i president del
Patronat de la Santa Creu de la Selva. També hi ha documentació de la Immobiliària Pérez Xifra, atès
que el Patronat n'era un dels accionistes. Es tracta de fotocòpies de les actes de la Junta Rectora del
Patronat, de memòries i balanços del Patronat, així com de la Immobiliària. Igualment hi trobem el
projecte d'estatuts de la Immobiliària, informes, estudis i correspondència, així com l'esborrany d'un
fullet dels 30 anys d'activitat del Patronat.
Documentació mecanoscrita i impresa, predominantment, i manuscrita, en català.

-

UI 19083
- Actes de la Junta Recotora, 1991-1995 (1 camisa).
- Memòries del Patronat, 1992-1995 (1 camisa).
- Balanços econòmics, 1991-1993, 1995 i 2003 (1 camisa).
- Balanços econòmics de la Immobiliària Pérez Xifra, 1991-1994 (1 camisa).
- Projecte d'estatuts de la Immobiliària Pérez Xifra, 1991 (1 camisa).
- Informes i estudis, 1990-1993 (1 camisa).
- Esborrany fullet "Els primers trenta anys del Patronat Benèfic Satna Creu de la Selva", 1991 (1 camisa).
- Correspondència, 1989-1994 (1 camisa).

Descripció:
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