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FONS JOSEP LÓPEZ DE LERMA 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Josep López de Lerma 
1.3  1943-2009 (predomina 1970 – 2009) 
1.4  Fons 
1.5 20 ml (197 capses i 31 llibres), documentació en suport paper. Inclou documentació 

fotogràfica. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Josep López de Lerma i López. 
2.2   Josep López de Lerma (Sant Feliu de Guíxols, 1950). Professor, periodista, polític, 

advocat i diplomàtic. Casat amb Isabel Caldas Basart i pare d’un fill. Va cursar estudis 
de Magisteri a l’Escola Normal de Girona a principi de la dècada de 1970 i exercí com a 
mestre a La Salle de Palamós i a l’Acadèmia d’Estudis Sant Jordi de Sant Feliu de 
Guíxols. Va combinar la seva activitat docent amb la de periodista, especialment en 
emissores i diaris d’àmbit local com Àncora i Los Sitios. En aquests anys començà la 
seva carrera política com a fundador de Taula Democràtica de Sant Feliu de Guíxols 
(1975), adscrita a l’Assemblea de Catalunya, i com a fundador de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC) a Sant Feliu de Guíxols i al Baix Empordà (1976). El 
1977 va ser president de l’Agrupació Local de CDC de Sant Feliu de Guíxols, president 
de l’Agrupació Comarcal del Baix Empordà de CDC i membre del Comitè Executiu de la 
Federació Intercomarcal de Girona de CDC i del Consell Nacional de CDC en 
representació de l’Agrupació Comarcal del Baix Empordà. Entre 1979 i 1980 va ser 
president adjunt de la Diputació de Girona i entre 1979 i 1983 va ser regidor de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per CIU, càrrec que anys més tard ocuparà de 
nou entre 1987 i 1991. És a partir de 1980 que inicià la seva dilatada carrera com a 
diputat al Congrés dels Diputats fins l’any 2004, essent cap de llista de CiU per a la 
demarcació de Girona en les eleccions generals de 1986, 1989, 1993, 1996 i 2000. A les 
Corts ocuparà diferents càrrecs vinculats al Grup Parlamentari Català, com el de 
portaveu adjunt a les Legislatures III i IV, portaveu entre 1999 i 2000, portaveu a les 
comissions de control parlamentari de RTVE, Educació i Cultura, Interior, Constitucional, 
Reglament i Pressupostos, a més d’assumir responsabilitats institucionals com a 
Vicepresident del Congrés a les Legislatures V, VI i VII, com a portaveu de la Mesa del 
Congrés a la Legislatura VI i com a president de Relacions Interparlamentàries entre 
Espanya i França, Mèxic i República Federal d’Alemanya a les Legislatures VI i VII. 
López de Lerma també va participar en les primeres comissions d’investigació de les 
Corts, com la del cas Luís Roldán (1994), i durant aquests anys va erigir-se en ponent 
de gairebé un centenar de lleis aprovades al Congrés. Entre els anys 80 i 90 combinà la 
seva tasca a Madrid amb la de president de la Federació de Girona de CDC (1985 – 
1996), al mateix temps que es llicencià en dret per la Universidad Alfonso X El Sabio. 
Per la seva contribució a la política espanyola, a proposició del Consell de Ministres, el 
Rei Joan Carles I el va condecorar amb la Gran Creu al Mèrit Civil (1996) i la Gran Creu 
d’Isabel la Catòlica. Al final de la seva carrera política (2004) reprèn de nou la seva 
faceta docent, aquesta vegada com a professor de l’Àrea Constitucional de la Universitat 
Internacional de Catalunya, a més de continuar com a ponent de nombrosos cursos, 
seminaris i jornades en universitats, cambres de comerç, indústria i navegació i col·legis 
oficials. Va coordinar, a més, l’obra La Constitución Española de 1978 en su XXV 
Aniversario i entre 1997 i 2010 va publicar més d’una desena d’articles i parts de llibre 
especialitzats en matèria constitucional, autonòmica i urbanística, a banda de seguir 
col·laborant habitualment en diaris i revistes com Expansión, Diari de Girona i el 
setmanari Dossier Econòmic de Catalunya. Durant aquests anys també va participar en 
associacions com el Consell Assessor de Foment Nacional del Treball i la Cambra de 
Comerç de Girona, va ser president del Fòrum de Perelada de la Empresa Familiar, del 
Fòrum Torre Mirona i del Centre d’Estudis Econòmics i Socials de Girona, vicepresident 
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de l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) - Zona Mediterrània i president 
fundador de Tribuna de Girona (1999 - 2007), entre altres entitats. Finalment, a partir de 
2002 exercí com a advocat i conseller al bufet Cuatrecasas i des de 2007 és soci i 
director de l’oficina a Girona de la firma Rocajunyent, a més a més d’acceptar entre 2002 
i 2009 el càrrec honorari de cònsol d’Albània a Barcelona. 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada al domicili i despatxos del productor fins a 
la seva donació. 

2.4 Donació segons conveni entre l’Ajuntament de Girona i el senyor Josep López de Lerma 
i López, signat el 17 de juliol de 2007, segons acord pres per la Junta de Govern Local 
en sessió de 26 d’abril de 2007. La major part de la documentació ingressà el 2007 
(registre 2007/12); posteriorment el 5 de febrer i el 10 de març de 2009 es realitzaren 2 
ingressos més (registre 2009/17). 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Es tracta de documentació generada per Josep López de Lerma a nivell personal i com 

a polític, professor, periodista, advocat i diplomàtic. El fons comprèn fonamentalment: 
 A) Documentació personal integrada bàsicament per correspondència. També inclou 

documentació acadèmica i administrativa. 
 B) Documentació de caire polític vinculada fonamentalment a la seva activitat a CDC i 

CIU i a l’ocupació de càrrecs polítics i institucionals a l’Ajuntament de Sant Feliu Guíxols 
i al Congrés dels Diputats (aprox. entre 1980 i 2004). 

 C) Documentació acadèmica vinculada a la seva etapa de mestre a Palamós i Sant Feliu 
de Guíxols (dècada de 1970) i a l’etapa de professor de l’Àrea Constitucional de la 
Universitat Internacional de Catalunya (a partir de 2004). 

 D) Documentació vinculada a la seva activitat periodística en diaris i ràdios d’àmbit local 
(aprox. entre 1967 – 1982). 

 E) Documentació vinculada a la seva activitat divulgativa a la Casa de Cultura, Tribuna 
de Girona i l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD) - Zona Mediterrània (aprox. 
1998 – 2007), entre altres associacions. 
F) Documentació vinculada al càrrec de cònsol honorari d’Albània a Barcelona (2004 – 
2009).  

 G) Documentació vinculada a l’exercici de l’advocacia als bufets Cuatrecasas i 
Rocajunyent (a partir de 2002). 

 H) Bibliografia personal (inclou en alguns casos esborranys o apunts relacionats amb les 
seves obres). 

 I) Col·lecció bibliogràfica. 
3.3 Es tracta d’un fons obert i es preveuen ingressos addicionals al fons. 
3.4 La documentació s’ha classificat per funcions i activitats del productor:  

 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR 

 Correspondència 
 Documents administratius d’identitat 
 Documentació acadèmica 
 Currículums vitae 
 Documentació d’àmbit privat 
 Factures i rebuts 
  

ACTIVITAT POLÍTICA 
 Agendes polítiques 
 Documentació identificativa 
 Correspondència 
 Comitè Executiu de la Federació de Girona 
 Comitè Executiu Nacional de CDC   
 Consell Nacional de CDC    
 Congressos de CDC     
 Notes de premsa     
 Conferències i discursos 
  Participació en actes públics de formació 
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 Eleccions del partit 
 Eleccions municipals     
 Eleccions al Parlament de Catalunya 
 Eleccions generals   
 Eleccions europees  
 Referèndums  
 Presència en mitjans de comunicació 
 Informes i documentació política 
 Factures i rebuts 
  

EXERCICI DE CÀRRECS PÚBLICS 
 Regidoria de Cultura de Sant Feliu de Guíxols 
  Documentació de treball 
  Presència en mitjans de comunicació 

Congrés dels Diputats    
 Correspondència 
 Conferències i discursos 
 Participació en actes públics de formació 
 Actes oficials i protocol·laris 
 Intervencions parlamentàries 
 Documentació parlamentària 
 Presència en mitjans de comunicació 
 Factures i rebuts 
 Documentació de viatges 
 Documentació identificativa 

 Cònsol honorari d’Albània  
  Documentació de treball  
  Correspondència 
  

ACTIVITAT PROFESSIONAL 
 Docència   
 Advocacia   
 Periodisme   
 Divulgació   
 Bibliografia personal 
  

COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA 
   

Es tracta d’una primera classificació, que es pot veure modificada amb motiu de nous 
ingressos. 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació privada. El seu accés és restringit segons el conveni de 

donació, que estableix una reserva total en vida del cedent i es requerirà l’autorització 
per escrit dels hereus passats cinc anys del traspàs del cedent. 

4.2 Les reproduccions es realitzaran d’acord amb el conveni de donació i la normativa de 
l’Arxiu Municipal de Girona. 

4.3 Les llengües predominants són el català i el castellà.  
4.4 En general la documentació presenta un bon estat de conservació, llevat dels reculls de 

premsa, a causa de l’acidesa del paper. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari del fons i un catàleg de la 

col·lecció bibliogràfica. 
 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 

 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 La data més antiga (1943) correspon a un expedient de depuració política del pare de 
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Josep López de Lerma. La documentació generada per López de Lerma comença a les 
acaballes de la dècada de 1960 i el gruix documental és posterior a 1980. 
Les dades utilitzades per informar l’element Història del productor han estat extretes de 
la sèrie Currículum i altres documents del fons. 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Primera intervenció realitzada per David Masgrau; segona  intervenció realitzada per 

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     Primera intervenció: 2008; segona intervenció: 2012. 


