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

Fons Jaume Curbet Boj 
 

 1

 

FONS JAUME CURBET BOJ  
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Jaume Curbet Boj  
1.3  1928-2010  
1.4 Fons 
1.5 1,8 ml (18 capses), documents textuals en suport paper; 2.289 fotografies i 6 pel·lícules. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Jaume Curbet i Boj. 
2.2    Jaume Curbet i Boj (Girona, 1927), impressor. Casat amb Maria Hereu Llover. Després 

de treballar des de 1941 a la impremta Ràpida, va fundar Gràfiques Curbet. Va ser 
jugador del Girona FC de la temporada 1945-1946 a la 1956-1957. Després de retirar-se 
formà part de la directiva tenint cura de l’equip juvenil i de l’equip amateur. El 1968 va ser 
un dels fundadors de l’Agrupació de Futbolistes Veterans de Girona. Ha publicat diversos 
llibres relacionats amb el futbol local i el Girona FC: Història del futbol a Girona. I part, 
1904-1957 (1992), Fèlix Farró i Martí: crònica de la vida d'un gironí (1997), Història del 
futbol a Girona. II part, 1957-2000 (2001) i 75 anys del Girona FC: història gràfica (2006). 
També ha publicat diversos articles a diaris i butlletins locals. 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada al domicili de la família fins a la seva 
donació. El fons arribà a l’arxiu en una caixa de plàstic, set capses de cartró, dues caixes 
de cartró amb revistes enquadernades, una caixa de cartró amb dos arxivadors de 
pel·lícules i un arxivador (9 d’octubre del 2013); i una caixa amb diapositives i una caixa 
amb cinc revistes enquadernades (5 de novembre del 2013). 

2.4 Donació de Joaquim Curbet i Hereu a l’Ajuntament de Girona amb destinació a l’Arxiu 
Municipal de Girona, efectuada el 2013. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Documentació generada per Jaume Curbet i Boj en l’exercici de la seva activitat com a 

membre del Girona FC, l’Agrupació de Futbolistes Veterans de Girona i de la Penya 
Doble Set, així com la d’escriptor. Tanmateix, també hi ha documentació d’àmbit 
personal i una biblioteca i hemeroteca força completes. 
En primer lloc, hi trobem la documentació personal, constituïda per documentació 
administrativa, correspondència, distincions i homenatges retuts a Jaume Curbet, relativa 
a l’assistència a actes que no estan relacionats amb les entitats a les que pertanyia, 
necrològiques i reculls de premsa amb notícies esportives i amb presència de Jaume 
Curbet. 
En segon lloc, de l’activitat associativa predomina la documentació relacionada amb 
actes organitzats per les diferents entitats de les que formava part, sobretot amb l’AFVG, 
on hi trobem fulletons i díptics que es repartien als assistents, així com els manuscrits 
dels parlaments dels organitzadors i homenatjats. A banda dels actes, del Girona FC 
destaca la correspondència amb el RCD Espanyol arran del conflicte per un fitxatge i un 
plànol de Montilivi sense datar. I de l’AFVG en ressalta la correspondència i la 
relacionada amb la gestió econòmica (llibretes de comptes corrents i factures). 
En tercer lloc, hi ha la documentació relacionada amb la producció bibliogràfica, on hi 
trobem recopilació de dades, manuscrits i matrius de les publicacions. Igualment hi 
trobem articles a diaris, butlletins i altres publicacions, així com invitacions a 
presentacions de llibres publicats pel productor.  
El fons es completa amb una col·lecció de revistes, llibres i butlletins, entre els que 
sobresurten: els butlletins del Girona FC (1956-2002), l’AFVG (1971-2006), del GEiEG 
(1936-1955) i la revista Girona Deportiva (1953-1983).  
També inclou una col·lecció de fotografies 2.289 fotografies (1.468 en blanc i negre i 821 
en color) i 6 pel·lícules, vinculades principalment al futbol gironí. En destaquen els 
reportatges de diferents partits de futbol, retrats de futbolistes, diferents edicions de la 
Festa de l'Esport Català, i d’actes organitzats per l'Agrupació de Futbolistes Veterans de 
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Girona com sopars i homenatges a exfutbolistes del futbol gironí. Especial interès tenen 
els reportatges sobre la Celebració dels 50 anys de la fundació del Girona Futbol Club, 
l’acte de col·locació de la primera pedra de l'Estadi de la Joventut de la Devesa, i 
l’homenatge als inauguradors de l'estadi de Vista Alegre, organitzat per l'Agrupació de 
Futbolistes Veterans de Girona, pel seu valor documental. 
A través d’aquest fons es pot investigar la història de l’esport local i més específicament 
del futbol. En el fons es reflecteix l’activitat associativa de persones promotores de 
l’esport gironí, així com del reconeixement a persones importants per a l’esport del 
territori. 

3.2 S’han eliminat díptics, fullets repetits conservant tres de mostra, així com un pòster del 
FC Barcelona campió de la copa 83 i adhesius que no estan relacionats amb les 
activitats del fons. 

3.4 La documentació s’ha instal·lat físicament en carpetes i s’ha col·locat dins de capses 
d’arxiu convencionals. Els cartells s’han incorporat al catàleg de cartells de l’Arxiu 
Municipal de Girona i la documentació fotogràfica i audiovisual s’ha transferit al CRDI. 
La documentació s’ha organitzat funcionalment segons l’activitat del productor seguint el 
següent quadre de classificació: 

 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
Documentació administrativa 
Correspondència personal 
Distincions i homenatges 
Actes 
Necrològiques 
Reculls de premsa 
Presència en mitjans de comunicació 

 
ACTIVITAT ASSOCIATIVA 
Girona Futbol Club 
Documentació administrativa 
Correspondència 
Socis 
Competicions 
Actes 
Agrupació de Futbolistes Veterans de Girona 
Documentació administrativa 
Correspondència 
Socis 
Gestió econòmica 
Competicions 
Actes 
Penya Doble Set 
Gestió econòmica 
Actes 

 
BIBLIOGRAFIA PERSONAL 
Monografies i articles 
Col·laboracions periodístiques 
Apunts de treball 
Presentacions 

 
COL·LECCIÓ 
Bibliografia 
Hemeroteca 
Fotografies i pel·lícules 

 
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 
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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 La llengua utilitzada en la documentació és el català i el castellà. 
4.4 La documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5 Descripció normalitzada a nivell d’inventari realitzada el juny de 2013. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona no existeixen unitats de descripció relacionades amb el 

fons.  
5.4 Bibliografia: 
 Agrupació de Futbolistes veterans de Girona : estadi de la Joventut : Girona : 29 

d’octubre 1984. Girona: Agrupació de Futbolistes veterans de Girona, 1984. 
 CARANDELL CRUAÑAS, Pere. El tarannà del Doble Set. Girona: Penya Doble Set, 

1989. 
 POTELL ALBAREDA, Joaquim (ed.). Història fotogràfica de la penya doble set 

1939/1989. Girona: Penya Doble Set, 1989. 
 AGRUPACIÓ DE FUTBOL VETERANS DE GIRONA. Una història de futbol a la Devesa. 

60 aniversari del primer partit després de la guerra: Girona 1939-1999. Girona: Agrupació 
de Futbolistes veterans de Girona, 1999. 

 
7.  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD (G), segona edició. 
7.3 Juny 2014. Actualització: desembre 2020. 


