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FONS COOPERATIVA PAPIRUS 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2 Fons Cooperativa Papirus 
1.3 1978-2008 
1.4 Fons 
1.5 0,4 ml (3 capses i 1 carpeta), documentació en suport paper. 
 
2 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
2.1 Cooperativa Papirus. 
2.2 La Cooperativa Papirus estava ubicada al carrer Figuerola, número 28, de Girona. Els 

objectius de l’entitat eren la promoció, edició i publicació de productes literaris en català, 
com el El Punt Diari, creat el 1979. Els seus presidents van ser Armengol Yoldi, des de 
1979; Joan Ribas, des de 1981; Joan Vila, des de 1985, i Manel Sarasa Font, des de 
1988 fins a la dissolució de l’entitat el 1994. 

2.3 Una vegada dissolta la cooperativa, la documentació ha estat custodiada al domicili de 
Manel Sarasa, Francesc Ferrer, tots dos presidents de la Junta Rectora, i finalment 
Montserrat Pumarola, muller de Francesc Ferrer, fins a la seva donació. 

2.4 Donació de la senyora Montserrat Pumarola, signada el 9 de setembre de 2011. 
Anteriorment, el seu marit, Francesc Ferrer, en qualitat de president de la darrera Junta 
Rectora, va rebre de mans de Manel Sarasa, el seu antecessor en el càrrec, el fons de la 
cooperativa en dos lliuraments, datats el 4 de gener i 10 de març de 1995. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està compost per documents constitutius, de govern i d’administració de la 

cooperativa. Pel que fa al govern, són d’especial interès els llibres d’actes de 
l’Assemblea General i la Junta Rectora, i pel que fa a l’administració general, destaca la 
documentació generada en el procés de dissolució de l’entitat, atès el volum documental 
que ocupa. 

3.4 La documentació s’ha classificat per funcions i activitats del productor: 
 
CONSTITUCIÓ I GOVERN 
Constitució i dissolució (1978 - 1997) 
Actes de l'Assemblea General i la Junta Rectora (1979 - 1994) 
Convocatòries (1979 - 1994) 
Estatuts (1989 - 2002) 
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Gestió econòmica (1994) 
Gestió d'accions (1978 - 2008) 
Correspondència (1978 - 2008) 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d’acord amb el 

marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 
personal.  

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona. 

4.3 Documentació escrita predominantment en català, a excepció d’alguns documents 
oficials en castellà. 

4.4 Bon estat de conservació a excepció d’alguns faxos que presenten un estat avançat de 
degradació. Resta pendent netejar la documentació d’elements nocius com grapes, clips 
i post-it. 

4.5 S’ha realitzat l’inventari general del fons. 
 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
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5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 La data més recent (2008) correspon a cartes de Montserrat Pumarola que guarden 

relació amb la Cooperativa Papirus. 
 Les dades utilitzades per informar l’element Història del productor i Història arxivística 

han estat extretes de la sèries Correspondència, Estatuts i Llibres d’actes. 
 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
7.1 Intervenció a càrrec de Sebastià Villalón. Supervisió: Anna Gironella (Direcció: Joan 

Boadas, Lluís-Esteve Casellas). 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 

Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). 

7.3 Any 2013. 


