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FONS JAUME PUMAROLA CULUBRET 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1. AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2. Fons Jaume Pumarola Culubret 
1.3. 1881-2012 
1.4. Fons 
1.5. 1,8 ml (19 unitats d’instal·lació), documentació en suport paper. 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1. El fons ha estat generat per Jaume Pumarola i Culubret i la seva família. 
2.2. Jaume Pumarola i Culubret (Girona, 1906 – Girona, 1970). Auxiliar de farmàcia i 

periodista. Fill de Jaume Pumarola i Feliu i Margarita Culubret Tolosa, i germà del 
mossèn Josep Maria Pumarola i Narcís Pumarola. Es va casar amb Joaquima Rodríguez 
Franquesa amb qui va tenir dos fills: Montserrat Pumarola Rodríguez i Narcís Pumarola 
Rodríguez. Exercí l’ofici d’auxiliar de farmàcia i fou corresponsal del diari Los Sitios. 
També fou membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya formant part de la 
secció avantguardista de Sant Feliu, així com president de l’Associació d'Antics Alumnes 
Germans Maristes. 

2.3. El fons es mantingué a mans de la seva filla Montserrat Pumarola fins que, conjuntament 
amb el seu fill Narcís Pumarola, feren la donació a l’Ajuntament de Girona amb 
destinació a l’Arxiu Municipal de Girona. El fons arribà a l’arxiu en vuit caixes i un tub l’11 
d’abril del 2014. 

2.4. Donació a l’Ajuntament de Girona l’11 d’abril del 2014. 
 
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1. El fons està format per la documentació personal i familiar, l’obra periodística, la 

col·lecció bibliogràfica i, en menor mesura, l’associativa. 
De la documentació personal hi ha: documentació identificativa com un passaport, un 
DNI, salconduits, etc.; documentació administrativa referida al pagament d’impostos i 
rebuts; documentació d’àmbit privat constituïda per recordatoris o necrològiques; títols 
acadèmics; i finalment, correspondència rebuda i còpies de l’emesa a Joaquima 
Rodríguez. Respecte a la documentació familiar, hi trobem documentació de Jaume 
Pumarola i Feliu i Margarita Culubret Tolosa, així com necrològiques de diferents 
familiars ascendents i genealogies familiars. Igualment, tenim una carpeta amb 
documentació relacionada amb la mort de Narcís Pumarola, que inclou notificacions, 
certificats, etc. i una de Josep Maria Pumarola, on hi trobem documentació identificativa, 
obra creativa, un dietari, entre d’altres. Finalment, de la documentació familiar també hi 
ha correspondència de: Jaume Pumarola i Feliu, Joaquima Rodríguez, Montserrat 
Pumarola i Rodríguez, Narcís Pumarola i Rodríguez, Josep Maria Pumarola, Maria 
Pumarola, Margarita Culubret i Gabriel. Finalment, aquesta secció inclou reculls de 
premsa i presència en mitjans de comunicació. 
Relativa a les col·laboracions periodístiques, es conserven els manuscrits d’esborranys, 
apunts de treball amb recopilació d’informació per escriure els articles i un recull d’articles 
publicats. En quant a l’activitat associativa, hi ha documentació de la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya i Associació d'Antics Alumnes 
Germans Maristes. 
Finalment, la secció Col·lecció està constituïda principalment per l’hemeroteca, que 
inclou revistes i diaris. També hi ha llibres, llibrets i separates a la biblioteca i una 
col·lecció de postals i fulls de mà impresos. 

3.2. No s’ha aplicat avaluació ni tria documental. 
3.3. No es preveuen ingressos addicionals al fons. Es tracta d’un fons tancat.  
3.4. S’ha realitzat l’inventari del fons, i s’ha reinstal·lat en carpetes i capses d’arxiu 

convencionals. 
La documentació s’ha classificat seguint el següent quadre de classificació:  
 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR 
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Documentació identificativa 
Documentació administrativa 
Documentació d’àmbit privat 
Documentació acadèmica 
Correspondència 
Documentació familiar 
Correspondència familiar 
Reculls de premsa i presència en mitjans de comunicació 
Activitat associativa 
 
COL·LABORACIONS PERIODÍSTIQUES 
Manuscrits 
Apunts de treball 
Articles 
 
COL·LECCIÓ 
Biblioteca 
Hemeroteca 
Impresos 

 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1. Es tracta de documentació privada i el seu accés és lliure, tot i que algunes sèries poden 

contenir documentació d’accés restringit. 
4.2. Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona. 
4.3. Les llengües majoritàries utilitzades en la documentació són el català i el castellà. També 

hi ha alguns documents en anglès, francès, italià i alemany. 
4.4. El suport paper de tota la documentació presenta una bona conservació. 
4.5. Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari. 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1. Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2. No existeixen còpies. 
5.3. Es desconeix si existeixen en altres arxius unitats de descripció relacionades amb el 

fons. 
 
6. ÀREA DE NOTES 
6.1. La documentació posterior a 1970 probablement va ser incorporada al fons per 

Montserrat Pumarola, filla de Jaume Pumarola. 
 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.2. Juliol 2014. 


