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FONS IMPREMTA MASÓ 
     
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi 42 (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Impremta Masó 
1.3  1901-1992 
1.4 Fons 
1.5 102 unitats d’instal·lació 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1  El fons ha estat generat per l’Impremta Masó. 
2.2  Fundada el 1889 per Rafael Masó i Pagès (1851-1915), el funcionament de la impremta 

sempre va estar lligat a la família Masó. Adquirida a Palamós, es va instal·lar en un local 
de la pujada de Sant Feliu, a Girona. Rafael Masó i Pagès també fou el fundador del Diari 
de Girona, que s’imprimia a la impremta. A principis del segle XX, el seu fill Joan va 
comprar el taller dels Torres, també impressors, que havia pertangut abans als Dorca i 
als Grases. 
La impremta Masó es va traslladar més tard al carrer de les Ballesteries. Joan Masó i 
Valentí (1883-1973) succeí el seu pare en la propietat i direcció de la impremta, tot i que 
era farmacèutic d’ofici i havia exercit a la farmàcia del carrer de l’Argenteria, on encara 
avui dia resten les empremtes del seu germà Rafael, l’arquitecte. 
Quan Joan Masó va deixar l’empresa la traspassà als seus treballadors amb la condició 
que es conservés i continués el nom d’Impremta Masó. 

2.3 Després del tancament de la impremta el fons es mantingué en els mateixos locals fins 
que es donà a l’Ajuntament de Girona. 

2.4 Donació dels treballadors de la impremta i del senyor Narcís-Jordi Aragó  el maig de 1992 
i el 30 de maig de 1997, respectivament, ratificada per acord de la Comissió de Govern el 
19 de juny de 1997. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està format per la documentació generada per l’administració i gestió de 

l’empresa: gestió econòmica, del personal i també documentació impresa i tècnica de la 
impremta. Hi ha llibres de comptabilitat, circulars, factures, rebuts, extractes bancaris, 
fitxes de proveïdors, lletres de canvi, mostraris, catàlegs, tarifes de preus, fitxes 
d’encàrrecs per clients, comandes de material, un llibre de visita de la Inspección Auxiliar 
de Trabajo de 1923 a 1945, actes de revisió del cens industrial, correspondència, fulls 
mensuals de salaris, pagaments de salaris, mútues, assegurances, seguretat social, 
subsidis, estatuts, publicacions, fullets, calendaris, programes de festa major, oracions i 
cançons per a missa, fulls publicitaris, fulls d’instruccions i llibres.  
Cal destacar el notable fons de matrius de gravat, que forma part del fons del Museu 
d’Història de la Ciutat. Són 400 matrius que abasten des del segle XVIII fins al XX. La 
majoria pertanyen al segle XIX, són d’autor desconegut, estan fetes de fusta de boix i són 
de temàtica religiosa. 

3.2 No s’ha aplicat avaluació i tria documental. 
3.3 No es preveuen ingressos addicionals al fons. 
3.4 S’ha procedit a la reinstal·lació de la documentació en capses d’arxiu normalitzades. 
 La documentació s’ha organitzat seguint el següent quadre de classificació: 

 
ADMINISTRACIÓ 
Comptabilitat 
Proveïdors 
Clients 
Relació amb l’administració pública 
Correspondència 
Gestoria 
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Notaria 
  

GESTIÓ DEL PERSONAL 
Nòmines i salaris 
Subsidis. Seguretat Social. Mútues. Assegurances 
Estatuts  

 
DOCUMENTACIÓ TÉCNICA 
Publicacions periòdiques 
Llibres 
Publicitat. fullets 

 
DOCUMENTACIÓ IMPRESA 
Publicacions periòdiques 
Fullets solts i documentació impresa menor 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació privada. El seu accés és lliure, excepte sobre la documentació 

referent als salaris en què la consulta es basarà en els articles 18, 44 i 105.b de la 
Constitució espanyola, en el seu desenvolupament reglamentari, en allò que preveu 
l’article 23 de la Llei 6/1985, de 26 d’abril, d’arxius; l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol; els articles 31, 32, 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 30 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i la legislació específica aplicable. 

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

4.3 La llengua majoritària utilitzada en la documentació és el castellà. També hi ha 
documents en català. 

4.4 El suport paper de tota la documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari de la documentació textual i un 

catàleg de les matrius de gravat dirigit i realitzat pel Museu d’Història de la Ciutat. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No existeixen còpies. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona no existeixen unitats de descripció relacionades amb el 

fons. En el Museu d’Història de la ciutat hi ha 400 matrius de gravat procedents de la 
impremta. 

5.4 Bibliografia: 
 Narcís-Jordi ARAGÓ, “La primera Girona en color” a Revista de Girona, núm. 129 (juliol-

agost 1988). p. 6 i 7.  
 Memòria de l’Arxiu Municipal de Girona. Gener-desembre 1992. Ajuntament de Girona, p. 

5 i 6.  
 Memòria de l’Arxiu Municipal de Girona 1997. Ajuntament de Girona, p. 39.  
 Enric MIRAMBELL i BELLOC, Història de la impremta a la ciutat de Girona. Ajuntament 

de Girona, Institut d’Estudis Gironins, Diputació de Girona, Girona, 1988, (Col·lecció de 
Monografies de l’Institut d’Estudis Gironins núm. 15), p.74-76, 200.  

 Joan TARRÚS i Narcís COMADIRA, Rafael Masó. Arquitecte Noucentista. Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Lunwerg Editores, SA, Barcelona, 1996, p 17 i 18.   

     
6 ÀREA DE NOTES 
6.1  Hi ha documents en llatí (números del Boletín Oficial del Obispado de Gerona dels anys 

1942 a 1966 i altres publicacions de caire eclesiàstic). 
 El 1992 l’Ajuntament de Girona adquirí als treballadors de la impremta Masó una 

col·lecció de boixos amb destinació al Museu d’Història de la ciutat.  
El Museu d’Història de la Ciutat de Girona també ha rebut donacions de maquinària de la 
impremta. 
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7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1   Descripció realitzada per Ester González Murrianas. Revisió: Anna Gironella. (Direcció: 

Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas) 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.3 Descripció: 2005. Revisió: desembre de 2009. 
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401  Publicacions periòdiques 
402  Fullets solts i documentació impresa menor 



Arxiu Municipal de Girona
Fons Impremta Masó

Inventari

101 Comptabilitat

1904 1992

Dins de la sèrie de comptabilitat de l'empresa classifiquem els llibres diaris, majors, balanços,
registres d'ingressos, de despeses, etc.

Textual

Classe de document:

114

Unitats:

-

UI 1329
- llibre d'ingressos i despeses 1935/1952
- llibre d'ingressos 1937/1942
- circulars de la Gestoria Cánovas 1950/1962. Assessorament fiscal i social (normativa relativa a
impostos, tributs, retribucions, seguretat social...)
- factures i rebuts del servei de la Gestoria Cánovas 1960/1962, 1981/1982.
- fulls solts de comptabilitat relativa a ingressos i despeses, llistats de facturació de jornals 1968,
1970
- bancs: extractes, notificacions, tràmits diversos 1970
- llibreta esborrany de comptabilitat 1970
UI 10201
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó al Banco de Bilbao 1987
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó a la Caixa de Pensions 1987
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó al Banco de Bilbao 1984
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó al Banco de Bilbao 1985
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó a la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros de Cataluña y Baleares 1983
UI 10202
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó al Banco de Bilbao 1983
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó a la Caixa de Pensions 1989
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó al Banco de Bilbao y Vizcaya 1989
- relacions d'altes i baixes de diferents mesos que entrega l'Impremta Masó a la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros 1926-1940
- rebuts del pagament del lloguer del local que ocupa la Impremta Masó 1963-1992
- rebuts i resguards dels comptes que té la Impremta Masó a la Caixa de Pensions 1985
UI 10203
- balanç - inventari a 30 de desembre de 1972. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 30 de desembre de 1973. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 31 de desembre de 1974. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
UI 10204
- balanç - inventari a 31 de desembre de 1971. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 31 de desembre de 1969. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 31 de desembre de 1968. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 30 de desembre de 1967. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
- balanç - inventari a 31 de desembre de 1975. Documents amb els càlculs per a realitzar-lo
UI 10205
- llibreta amb anotacions sobre l'impost de tràfec d'empreses 1970/1973
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries, anotacions sobre l'impost de tràfec d'empreses
i impost del 2% sobre les empreses
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries i anotacions sobre l'impost de tràfec d'empreses
1966-1970
- llibreta amb les anotacions setmanals de salaris, agrupades per treballador 1963-1967
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries 1970-1975
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries 1952-1965
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries 1965-1970
- llibreta de caixa amb entrades i sortides diàries 1935-1948
- llibre d'inventaris i balanços 1915-1962
UI 10206
- llibre de balanços 1931-1943
- llibre d'inventaris i balanços 1912-1944
- llibre de balanços 1923-1931
- llibre major 1912-1957
UI 10207
- llibre de balanços 1930-1958

Descripció detallada:
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Inventari

- llibre diari 1945-1951
- llibre major 1911-1943
- llibre de balanços 1911-1923
UI 10208
- llibre registre d'ingressos o vendes 1985
- fulls corresponents al llibre major 1986-1992
- llibre major 1915-1919
- llibre de balanços 1937-1938
- llibre diari 1976-1992
- llibreta amb anotacions de les vendes 1979-1983
- llibre diari 1915-1919
UI 10209
- llibre de balanços 1931-1962
- llibre major 1958-1978
- llibre major 1921-1927
- llibre major 1915-1921
UI 10210
- llibre registre de factures 1966
- llibre diari 1961-1966
- llibre registre de compres 1986-1992
- llibre d'inventaris i balanços 1963-1990
- llibre d'inventaris i balanços 1933-1936
- llibre diari 1959-1974
UI 10211
- llibre diari 1904-1910
- llibre diari 1911-1920
- llibre diari 1921-1924
- llibre diari 1924-1930
- llibre diari 1930-1936
- llibre de caixa 1933-1942
- llibre major 1925-1929
UI 10212
- comptes classificats per conceptes amb el deure i l'haver, per a 1980-1984
UI 10213
- registre d'ingressos o vendes 1986
- registre de despeses i compres 1986
- registre de vendes 1987-1991
- registre de compres i despeses 1989-1992
- registre de compres i despeses 1986
- llibre major 1928-1962
- llibre de compres 1979-1985
UI 10214
- llibre major 1963-1985
- rebuts i resguards que la Impremta Masó ha obtingut  del Banco Bilbao Vizcaya 1990
- resguards d'ingressos efectuats per l'Impremta Masó a comptes de la Caixa d'Estalvis i
Pensions 1990
- llibre registre de vendes 1951-1960
UI 10215
- llibre amb els moviments fets als comptes de la Impremta Masó a la Caixa de Pensions
1990-1992
- llibre amb els moviments fets als comptes de la Impremta Masó al Banco Bilbao Vizcaya
1990-1992
- registre de vendes o ingressos 1984
- registre de vendes o ingressos 1983
- registre de compres i despeses 1987-1989
- llibre inventari 1965-1988
- conveni de contracte d'arrendament del local de la Impremta Masó 1963
- contracte d'arrendament de finques rústiques i urbanes 1963
- contracte d'arrendament de finques urbanes 1984
- accions de la Impremta Masó a favor de diversos accionistes 1988
- talonari d'accions 1979
- llibre major 1919-1921
- llibre major 1922-1925
- llibre diari 1908-1914 / llibre diari del fons de malaltia 1941-1966
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Inventari

- llibre d'inventaris i balanços 1908-1950
- pagarès de Rafael Masó a August Pagès per la venda de la Impremta 15-01-1890
- pagarès de Rafael Masó a August Pagès per la venda de la Impremta 6-09-1889
- factura emesa pel Diari de Girona dels articles facilitats per diversos periodistes durant el mes
de novembre de 1931
- document manuscrit amb les despeses d'un any de la Impremta Masó 12-07-1921
- rebut de la venda de la Impremta de Palamós d'August Pagès 06-09-1889
UI 10216
- llibre de caixa 1983
UI 10217
- llibre registre dels moviments en els diferents comptes que té la Impremta 1983
UI 10218
- llibre registre dels moviments en els diferents comptes que té la Impremta 1984
UI 10219
- llibre de balanços 1980
UI 10220
- llibre diari 1980
UI 10221
- llibre diari 1979
UI 10222
- llibre de balanços 1979
UI 10223
- llibre de balanços 1982
UI 10224
- llibre diari 1981
UI 10225
- llibre diari 1982
UI 10226
- llibre de balanços 1983
UI 10227
- llibre de balanços 1981
UI 10228
- llibre major 1984
UI 10229
- llibre diari 1984
UI 10230
- llibre de balanços 1984
UI 10231
- llibre major 1983
UI 10232
- llibre diari 1983
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Impremta Masó

Inventari

102 Proveïdors

1901 1992

Es tracta d'una sèrie composta principalment per les factures dels proveïdors de l'empresa,
així com de catàlegs i fulletons publicitaris.

Textual

Classe de document:

73

Unitats:

-

UI 1330-1334
- factures 1901/1933 i 1939/1962. Ordenació: alfabètica per proveïdors i cronològica
- factura de compra d'una impremta a Blauchard e Izaguirre 31 agost 1917
- factura a nom de la Impremta Masó de part de "Ch. Lorilleux & Cia, Tintas de Imprenta"
19-11-1917
UI 1335
- fitxes de proveïdors 1936/1961 (dates aproximades). Relatives a adquisicions de material,
preus de compra i de venda. Molt incompletes en quant a contingut
- lletres de canvi 1946/1952
UI 1336
- mostrari de paper núm. 1 Lito Zella. Torras Hostench, S.A.
- mostrari de paper núm. 2 Offset standard. Torras Hostench, S.A.
- mostrari de paper núm. 4 Printing. Torras Hostench, S.A.
- mostrari de paper núm. 6 Bank. Torras Hostench, S.A.
- mostrari de paper núm. 7 Couche corona. Torras Hostench, S.A.
- mostrari de paper núm. 8 Copias. Torras Hostench, S.A
- mostrari de paper núm. 10 Impresión Iris. Torras Hostench, S.A
- mostrari de paper núm. 11 Pergamino-registro. Torras Hostench, S.A
- mostrari d'autoadhesius Adestor. Torras Hostench, S.A
- mostrari de cartolines especials. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de cartolines de colors. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de cartolines especials. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de papers especials. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de papers dibuix. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de paper vegetal. L. Guarro Casas, S.A.
- mostrari de tintes per a offset Lucentis. Firol
- mostrari paper estucat extra. Antonio J. Michel, S.A.
- mostrari paper Verjurado ingres fabriano. Antonio J. Michel, S.A.
- mostrari de papers d'autocòpia i unicòpia. JCR, S.A., Juan Capdevila Raurich
- mostrari de cartolina de colors Cromàtic. La Paperera Catalana, 1976
- mostrari de papers pergamins blancs, colors i verge. Nº1. Oliva i Boada, S.A.
- mostrari de papers offsets i registres. Nº2. Oliva i Boada, S.A.
UI 1337
- mostrari de cartrons. Paperera del Ter
- mostrari de papers. Paperera del Ter
- catàleg de tipus Linotype. Grafis/sant. Gràfica industrial. Tipus i mida de lletres. Girona
- catàleg de maquinària. Fundición tipográfica Neufville, S.A.
- llista de peces de recanvi (en alemany i castellà). Original Heidelberg
- catàleg general de subministradors per a les arts gràfiques. FIPAG. Barcelona 1964
- tarifes de preus de participacions per a bodes i naixements, bosses boda i batejos, targetes i
cartes prefabricades, targetes, targetons i llurs sobres, recordatoris defunció. S.A. Gramont /
Huma
- tarifa general papers i cartolines. L. Guarro Casas, S.A. Juny 1973
- tarifa general papers i cartolines. L. Guarro Casas, S.A. Gener 1974
- tarifa pergamins i registres. L. Guarro Casas, S.A. Gener 1974
- papers i cartolines. JCR, S.A., Juan Capdevila Raurich. Juliol 1975
- papers i cartolines. JCR, S.A., Juan Capdevila Raurich. Març 1977
- llista de sobres disponibles excepte venda. Rodón Porta, S.A. Abril 1976
- llista de sobres disponibles excepte venda. Rodón Porta, S.A. Setembre 1977
- tarifa de preus. Unipapel. Agosta 1976
- tarifa de preus. Secció manipulats. Unipapel. Febrer 1978
- tarifa magatzem. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. Gener 1977
- tarifa magatzem. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. Març 1977
- tarifa de preus. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. Gener 1978

Descripció detallada:
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Inventari

- tarifa de magatzem. Torras Hostench, S.A. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. Març 1977
- tarifa de magatzem. Torras Hostench, S.A. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. 1 de juliol de
1977
- tarifa de magatzem. Torras Hostench, S.A. Distribuidora Papelera del Ter, S.A. 15 de setembre
de 1977
- tarifa de preus. Magatzem. S. Torras Domenech, S.A. 1 de març de 1977
- tarifa de preus. Magatzem. S. Torras Domenech, S.A. 20 de setembre de 1977
Documentació procedent de l'Exposició Masó:
- catàleg d'utensilis per Impremta Neufville
UI 10233
- factures proveïdors, empresa "S. Torras Domenech, S.A. Papeles continuos para escribir,
imprimir y litografiar 1939/1962
- factures de proveïdors "Dister. Papelera del Ter, S.A." i "Unipapel" 1991/1992
- correspondència i publicitat dels proveïdors: "Henche Suministros a Talleres Gráficos, S.A." i
"Sociedad Linotype Española, S.A." 1969/1977
- correspondència i pressupostos adreçats a la Impremta Masó de part de diferents proveïdors
1939/1962
- factures dels diferents proveïdors entre 1934 i 1938
UI 10234
- factures proveïdors "Papeles, cartones, embalajes Maria Pla" 1940/1958
- factures de les compres i despeses realitzades per la Impremta Masó 1982/1983
- factures 1988-1992
UI 10235
- factures de proveïdors 1986-1988
UI 10236
- factures de proveïdors 1988-1989
UI 10237
- factures de proveïdors i compres fetes per la Impremta Masó 1939-1958
- catàleg general d'utensilis, material de fusta i maquinària tipogràfica, de la Fundició Tipogràfica
del successor de J. de Neufville Barcelona Madrid: sucursal de la fundició "Bauer" de Frankfurt
am Main: Alemanya
- mostrari de les noves produccions Ll. Guarro Casas, Barcelona. Secció de papers de barba,
tamany foli
- catàleg Bodoni, de tipus de lletres: rodona, cursiva, seminegra, cursiva seminegra. Fundició
tipogràfica Neufville S.A. Barcelona i Madrid
- catàleg Antigua Universal, de tipus de lletres: rodona, cursiva, seminegra, negra, negra estreta.
Fundició tipogràfica Richard Gans Madrid - Barcelona
- tarifa general de preus de la Sociedad Anònima Grober Girona. Fàbriques a Girona, Arenys de
Munt, Bescanó, Chestes i Santa Bàrbara. 1953
- tarifa de preus de trenes, cordons i cintes de la Sociedad Anònima Grober Girona. Fàbriques a
Girona, Arenys de Munt, Bescanó, Cheste i Santa Bàrbara. 1957
- tarifa general de preus de la Sociedad Anònima Grober Girona. Fàbriques a Girona, Arenys de
Munt, Bescanó, Chestes i Santa Bàrbara. 1955
- catàleg amb tipus d'impremta Nebiolo
- publicitat de la maquinària tipogràfica tipus A, de Koenig & Bauer. Fundició tipogràfica Suc. de
J. de Neufville, Barcelona
- publicitat de la maquinària tipogràfica Koenig & Bauer Maschinenfabrik Kloster Oberzell de
Würzburg (Alemanya)
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Inventari

103 Clients

1921 1992

La sèrie de clients està formada per comandes i factures, principalment.

Textual

Classe de document:

26

Unitats:

-

UI 1338
- normes per a fixar preus de venda 1921
- factures de Unión de Fotograbadores 1939/1940. Encàrrecs per a publicacions del bisbat de
Girona
- talonaris de rebuts 1962/1973
- talonari de notes d'entrega
UI 1339
- fitxes d'encàrrecs per clients 1930/1961 (dates aproximades). Hi consta: nom del client, número
de la fitxa, data, encàrrec, import. Cada fitxa recull tots els encàrrecs rebuts en diferents anys pel
mateix client. Si ocupen més d'una fitxa, aquestes tenen la mateixa numeració. Ordenades per
número de fitxa. La numeració no és correlativa. Núm. extrems: 1-492
UI 1340/1341/1342
- factures 1965/1975. Ordenació cronològica
UI 1343-1353
- comandes de material. Vendes. 1928, 1935, 1938-1950, 1952-1968. Talonaris bimensuals o
trimestrals. Hi consta: nom del client, encàrrec, import desglossat del treball, data d'acabament.
Anys complets.
UI 10238
- còpies de les factures emeses per la Impremta Masó, pel desembre de 1991
- factures emeses per la impressió dels volums dels Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
1947/1985
- factures emeses a nom de Vida Católica 1935/1936
UI 10239
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1922, 1924, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936 i
1937
UI 10240
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1969, 1970, 1972 i 1973
UI 10241
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1973, 1974 i 1975
UI 10242
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1976, 1977, 1978 i 1979
UI 10243
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1980 i 1981
UI 10244
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1981, 1982 i 1983
UI 10245
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1984, 1985 i 1986
UI 10246
- talonaris d'encàrrecs amb els noms dels clients, les feines a realitzar, el cost del material, la mà
d'obra, l'import total i el dia d'entrega; per a 1987, 1989, 1991 i 1992
UI 10247
- còpies de les factures emeses per la Impremta Masó als seus diferents clients, per a 1982 i
1983
UI 10248
- còpies de les factures emeses per la Impremta Masó als seus diferents clients, per a 1984 i
1985
UI 10249

Descripció detallada:
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- còpies de les factures emeses per la Impremta Masó als seus diferents clients, per a 1986 i
1987
UI 10250
- còpies de les factures emeses per la Impremta Masó als seus diferents clients, per a 1988,
1989 i 1990
UI 10251
- fitxes de clients: són fitxes d'encàrrecs per clients, on hi consta el nom del client, el número de
fitxa - no en tots els casos - data, encàrrec i import. No les trobem ordenades
UI 10252
- fitxes de clients: són fitxes d'encàrrecs per clients, on hi consta el nom del client, el número de
fitxa - no en tots els casos - data, encàrrec i import. No les trobem ordenades
UI 10253
- fitxes de clients: són fitxes d'encàrrecs per clients, on hi consta el nom del client, el número de
fitxa - no en tots els casos - data, encàrrec i import. No les trobem ordenades
UI 10254
- talonaris amb els resguards de les factures fetes per la Impremta Masó a diferents clients
1979-1990

104 Relació amb l'administració pública

1917 1992

Aquesta sèrie està composta per aquells documents expedits per l'Administació Pública, i
recollits en l'exercici de la seva activitat per la Impremta.

Textual

Classe de document:

19

Unitats:

-

UI 1354
- llibre de visita de la Inspección Auxiliar de Trabajo 1923/1945
- actes de revisió del cens industrial. Delegación de Industria. 1955/1958
- inscripció de publicacions en el Servicio de Depósito Legal. Ministerio de Eduación Nacional.
Direcció General de Archivos y Bibliotecas. 1962
- declaracions fetes per Joan Masó a la Biblioteca Provincial de Girona, 1939/1943.
- rebut del dipòsit previ de 6 exemplars de publicacions, del Ministerio de Información y Turismo
1976
- altes i baixes de la contribució industrial a la ciutat de Girona, per part de la Impremta Masó
1917/1933
UI 10255
- impostos pagats per la Impremta Masó, en concret l'IVA i l'impost general sobre el tràfec de les
empreses 1969-1992
- rebuts dels impostos pagats per la Impremta Masó, sobretot de l'impost sobre societats
1978/1991
- resguards de l'impost sobre la renda de les persones físiques i societats 1987/1992
- impost industrial - quota de beneficis - avaluació global 1960/1981
- rebuts dels impostos pagats per la Impremta Masó, sobre rendiments del treball personal
1972/1978
UI 10256
- rebuts dels impostos pagats per la Impremta Masó, sobre retencions a compte de l'impost
sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre societats 1978/1992
- actes i correspondència de la Delegació d'indústria de la província de Girona i de Vicente
Cánovas, entorn a l'ampliació o la modificació d'indústria 1963/1980
- rebuts i correspondència entorn impostos municipals 1962/1991
- declaracions anuals de les relacions d'ingressos i pagaments 1979-1986
- declaracions anuals d'operacions 1987-1991
- declaracions anuals de proveïdors i clients 1970-1977
- llibre de visites de la Inspecció Nacional de Treball 1979
- notificacions de l'Administració de Justícia, sobre diferents sentències a la Impremta Masó 1992
- cèdula de citació enviada per la Delegació Territorial del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya 1992

Descripció detallada:
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105 Correspondència

1919 1990

Correspondència recollida en el transcurs de l'exercici de la Impremta.

Textual

Classe de document:

12

Unitats:

-

UI 1354
- correspondència d'entrada. 1927/1928. De Casa C. Gorchs i Esteve, de maquinària i articles
per a les arts del llibre
- correspondència de sortida. 1945/1962. Còpies de paper carbó
- còpia de la correspondència enviada per l'Impremta Masó, 1963-1965
- correspondència del Sindicato Provincial del Papel y Artes gràficas, 1966
- correspondència amb companyies elèctriques pel subministrament d'electricitat, 1920-1946
- correspondència amb les associacions Arte del Libro i Arte de Imprimir y Anexos, 1918-1936
(sobre bases de la contractació i conveni entre propietaris i operaris, 1924)
UI 10256
- circulars, notes informatives i correspondència, des del Gremi d'Arts Gràfiques de les
Comarques Gironines 1981-1990
- correspondència de "José Iranzo Material y Maquinaria para las Artes Gráficas" adreçada a la
Impremta Masó 1928
- correspondència adreçada a la Impremta Masó de part de diferents organismes públics
1941-1942
- correspondència sobre la compra de maquinària per part de la Impremta Masó 1969
- carta adreçada al Diari de Girona de part de la "Agencia de Publicidad, Curiel & Morán" entorn a
la publicació d'un anunci 4-12-1934
- carta adreçada al Diari de Girona de part de Juan Pallarés Dalmau entorn a la seva
representada "Curiel S.A." 19-12-1934
- certificats de dos treballadors de l'empresa, 1935, 1962
- carta d'Alfred Gallard al Diari de Girona 22-10-1932
- correspondència adreçada al Diari de Girona, de part de "La veu de Catalunya", "Llibreria
Central" i "Editorial Catalana S.A." 1931
- carta de "La Veu de Catalunya" adreçada a Joan Masó 14-02-1933
- carta de la "Agencia de Publicidad Curiel & Morán" adreçada al Diari de Girona, entorn a la
publicació d'un anunci 04-12-1934
- sol·licitud feta per Joan Masó pel subministrament d'electricitat a la companyia "Energía
Eléctrica de Cataluña" 13-10-1919

Descripció detallada:

106 Gestoria

1948 1992

Documentació de la Gestoria Cànovas adreçada a la Impremta.

Textual

Classe de document:

4

Unitats:

-

UI 10257
- circulars emeses per la Gestoria Cánovas entorn a assumptes que afecten als treballadors de
la Impremta Masó 1948-1950
- circulars de la gestoria de Vicenç Cánovas 1988-1990
- correspondència adreçada a la Impremta Masó des de la gestoria de Vicente Cánovas 1976
- correspondència de la gestoria Cánovas a la Impremta Masó entorn els comptes anuals de
1991. 1992

Descripció detallada:
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107 Notaria

1962 1992

Documentació notarial recollida per la Impremta.

Textual

Classe de document:

20

Unitats:

-

UI 10257
- escriptura de renda vitalícia atorgada per Pere Casals a favor de Joan Masó i Josefina Aragó
1962
- escriptura de poder mercantil atorgada per Pere Casals 1967
- còpia de l'escriptura de renúncia de càrrecs socials atorgada per Damià Saurí 1989
- còpia de l'escriptura de constitució de societat anònima "Impremta Masó" 1988
- còpies de l'escriptura de renúncia de càrrecs atorgada per Damià Saurí 1989
- còpia de l'escriptura de protocolització d'acords socials i apoderament, atorgada per la
Impremta Masó 1986
- còpia de l'escriptura de protocolització d'acords socials i apoderament atorgada per la Impremta
Masó 1986
- còpia de l'escriptura de protocolització d'acords socials i nomenament social atorgada per la
Impremta Masó 1986
- modificació d'estatuts 1980
- escriptura de constitució de societat Impremta Masó,S.A. atorgada per Pere Casals, Joaquim
Torra, Ignasi Vila i Jaume Bach 1978
- còpia del poder atorgat per Joaquim Torra en representació de la Impremta Masó 1979
- minuta d'escriptura de constitució de societat
- còpia de l'escriptura de protocolització d'acords socials i nomenament social, atorgada per la
Impremta Masó 1982
- nomenament de gerent i atribució de facultats atorgat per Pere Casals, Joaquim Torra, Ignasi
Vila i Jaume Bach 1978
- còpia del poder atorgada per Joaquim Torra Cabanyo en representació de Impremta Masó 1979
- còpia de l'escriptura de protocolització d'acords socials i nomenament social atorgada per la
Impremta Masó 1986
- còpia de l'escriptura de modificació d'estatuts atorgada per la Impremta Masó 1980
- còpia d'una escriptura de protocolització d'acords socials i nomenament social atorgada per
Impremta Masó 1982
- certificat d'una acta de la Impremta Masó 1982
- cèdul·la de notificació sobre un acord pres per la Junta de la Impremta Masó, extesa pel notari
Luis Sanchez Ibáñez 1992

Descripció detallada:
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201 Nòmines i salaris

1920 1990

Sèrie formada pel recull de documentació en relació a les nòmines i salaris que la Impremta
ha pagat als treballadors.

Textual

Classe de document:

21

Unitats:

-

UI 1355
- pagament de salaris 1933/1963. Dues llibretes no oficials
- distribució trimestral del punt 1944/1958. Fulls solts, la majoria amnsucrits, amb el detall dels
comptes
- resums mensuals de salaris i punts 1947/1968
- fulls mensuals de salaris 1961/1963, 1966/1968. Agrupats per treballador. Anys incomplets.
Originals i còpies. Tres models diferents d'impresos
- taula de salaris per a Artes Gráficas, d'acord amb l'Ordre de 13 de març de 1962
- document manuscrit amb les setmanades dels treballadors de la Impremta Masó 17-04-1920
UI 1356 i 1357
- vuit llibres oficials, Ministerio de Trabajo
UI 10258
- relació de nòmines per a 1990
- rebuts dels salaris per a 1983
- rebuts dels salaris pagats per 1984
- rebuts dels salaris pagats per 1985
- relació de nòmines per a 1988
- relació de nòmines per 1989
- relacions de nòmines pagades a través de La Caixa 1985
- relacions de nòmines pagades a través de La Caixa 1987
- relacions d'abonaments fetes des d'un compte de la Caja de Pensiones a diferents treballadors
de l'Impremta 1983
- relació del pagament de nòmines, de forma mensual, dels comptes de la Impremta a Caja de
Pensiones para la Vejez y de ahorros de Cataluña y Baleares 1984
- factures pels articles dels corresponsals del Diari de Girona 1930-1936
- llibre de matrícula del personal 1967/1990
- contractes d'aprenentatge, altes i baixes de personal, fitxes de treballadors, contractes de
treball, declaracions de la situació familiar del personal i ofertes de treball 1963/1986
UI 10238
- llibre registre de salaris dels empleats de la Impremta Masó 1979-1983
- formularis de l'Inem amb ofertes de feina 1989

Descripció detallada:
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202 Subsidis. Seguretat Social. Mútues. Assegurances

1920 1992

Documentació recollida per la Impremta entorn a subsidis, seguretat social, mútues i
assegurances que afecten als treballadors de la Impremta.

Textual

Classe de document:

20

Unitats:

-

UI 1358
- circulars del Montepío Nacional de Artes Gráficas s/d. Normes relatives a afiliació i cotització.
Núm. 1, 2 i 4. Impresos
- rebuts d'assegurances d'accidents de treball i responsabilitat civil. Zurich 1934/1962
- contracte d'abonament amb la Gestoria Cánovas 1942. Per a la percepció de serveis relatius a
assumptes socials del personal
- rebuts de seguretat social i mutualitat 1955/1970. Recaptació mensual efectuada per la
Gestoria Cánovas
- padró d'inscripció de l'empresa a la Caja Nacional de Subsidios Familiares 1939
- padró d'afiliació de l'empresa a  la Caja Nacional de Seguros de Enfermedad i fulls individuals
d'afiliació dels treballadors 1944
- inscripció de l'empresa al Sindicato Provincial del Papel y Artes Gráficas 1947
- comunicat d'afiliació a la Mutualidad Nacional de los Trabajadores de las Artes Gráficas i fulls
individuals d'afiliació dels treballadors 1948
- correspondència rebuda del Instituto Nacional de Previsión i de la Mutualidad Nacional de Artes
Gráficas 1942/1963
- full de Declaración de Familia d'un treballador, per a la percepció del subsidi familiar. Caja
Nacional de Subsidios Familiares 1943. Certificat de l'Ajuntament de Girona
- acta de liquidació de quotes. Règim obligatori de subsidi de vellesa i assegurança de maternitat.
Inspección General de Trabajo 1942
- cotitzacions. Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión: subsidi vellesa, règim
obligatori d'assegurances socials, retir obrer 1921/1940; subsidi familiar, Caja Nacional de
Subsidios Familiares 1939/1944, liquidacions mensuals i resguards; subsidi familiar, vellesa i
quota sindical 1942/1949, resum mensual de cotitzacions i resguards de les liquidacions
UI 1359
- liquidació mensual de primes. Mutualidad de Previsión Hispania. 1944/1948, fitxes personals
d'afiliació dels treballadors
- assegurances socials, quota sindical i formació professional. Declaració de salaris. Mutualidad
Laboral de Artes Gráficas. 1948/1966, cotitzacions mensuals i trimestrals
UI 10259
- legislació laboral vigent publicada per l'editorial Lex Nova 1976
- projecte d'assegurança col·lectiva per a l'empresa Impremta Masó, fet per la Caja de Previsión
y Socorro 1971
- rebuts, correspondència i fitxes de diferents pòlisses d'assegurances 1933/1992
- butlletins de cotització al règim general de la Seguretat Social - liquidacions mensuals
1982/1992
- càlculs per a la realització de l'estadística de la impremta 1920/1948
- circulars de la Asociación Mutual Layetana. Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 1988

Descripció detallada:
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203 Estatuts

1948 1992

Sèrie formada per diferents estatuts que han afectat als treballadors de la Impremta.

Textual

Classe de document:

6

Unitats:

-

UI 1359
- Estatutos reglamentarios del Montepío Nacional de Previsión Social de lso Trabajadores de la
Industria de Artes Gráficas. Ordre de 22 de març de 1948
- Estatutos y extracto del Reglamento General del Mutualismo Laboral. Mutualidad Laboral de
Artes Gráficas 1954
UI 10238
- certificat fet pel secretari del Consell d'Administració de la Impremta Masó, entorn a la veracitat
d'una acta 1988
- acta d'una junta d'accionistes de l'Impremta Masó 1992
- llibre d'actes de l'Impremta Masó 1963-1989
- llibre d'actes de la Comisión del plus familiar 1956-1966

Descripció detallada:

301 Publicacions periòdiques

1967 1971

Sèrie formada per publicacions de tipus periòdic en relació a la tècnica necessària a la
Impremta.

Textual

Classe de document:

3

Unitats:

-

UI 1370
- Acimga Informazioni. Número especial dedicat a la producció italiana de maquinària gràfica. En
italià, francès, anglès i alemany. Núm. 1 allegato al núm. 7
- Gremio Sindical de Maestros Impresores de Barcelona. Boletín. Barcelona, 1971. Núm. 99
Setembre 1971
- Revista Heidelberg. Relativa a maquinària d'impremta. Alemanya, 1967/1971. Núm. 5/25 de
1967 i 2/29, 3/29 de 1971
- Estudis d'índexs bàsics de costos per orientació a la fixació de preus de venda o contractació.
Costos en litografia i en tipografia, 1974 (Sindicato Nacional del Papey y Artes Gráficas), 1974

Descripció detallada:

302 Llibres

1957 1957

Recopilació de llibres de tipus tècnic, en relació a la Impremta.

Textual

Classe de document:

3

Unitats:

-

UI 1370
- Original Heidelberg. Consejos para el maquinista... una recopilación de consejos para la técnica
de imprimir. Schnellpressenfabrik AG Heidelberg. 93 pàgines. Alemanya, 1957
- Original Heidelberg. Instrucciones para el servicio de las minervas Heidelberg.
Schnellpressenfabrik AG Heidelberg. Alemanya
UI 10238
- El Maestro Ibarra. Homenaje que la Casa Grans, al celebrar sus Bodas de Oro, dedica al gran
impresor Joaquín Ibarra.

Descripció detallada:
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303 Publicitat. Fullets

Sèrie formada per fullets i fulletons publicitaris de caire tècnic.

Textual

Classe de document:

7

Unitats:

-

UI 1370
- Cilíndrico. Full publicitari de maquinària d'impremta (2 exemplars)
- Cosedora Unipress. Normas de empleo para la cosedora Unipress. Inusa
- Instruccions d'ús de maquinària d'impremta. Original mecanografiat. Impremta Masó. Girona
- La maquinària moderna. Full publicitari de maquinària d'impremta (3 exemplars)
- mostrari de grafismes
- mostrari de tipus i mida de lletres s/d (8 exemplars)
- Original Heidelberg. Prospecte propagandístic sobre les màquines d'impremta d'aquesta marca.
Alemanya

Descripció detallada:
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401 Publicacions periòdiques

1939 1978

Sèrie formada per publicacions recopilades al llarg del funcionament de la Impremta.

Diversos exemplars d'aquestes publicacions porten el segell del Ministerio de Información y
Turismo, Delegación Provincial de Gerona, que acredita la data de dipòsit de la publicació
en aquesta delegació. Alguns van acompanyats d'un rebut relatiu al dipòsit previ dels 6
exemplars preceptius de la publicació.

Textual

Classe de document:

30

Unitats:

-

UI 1360
- Alma. Portavoz de la Congregación Mariana Gerona. Mensual, impremta desconeguda, Girona
1939. Núm. 29-31
- Amigos de los Niños. Mensual. Impremta Masó. Girona, 1957-1962. Núm. 3, 4, 12-14, 17-49,
51, 55, 58-61
- Mensajerito de María Auxiliadora / María Auxiliadora y San Juan Bosco en Gerona / Mensajerito
de María Auxiliadora y San Juan Bosco (diversos noms que ha rebut al llarg dels anys). Mensual
del Col·legi i Seminari Salesians. Impremta Masó. Girona, 1939-1949.
- Santo Domingo. Suplement de la fulla parroquial del Sagrat Cor; PP: Dominics. Bimensual.
Impremta Masó. Girona, 1959-1974.
- Vida Católica. De la Junta Diocesana d'Acció Catòlica. Gràfiques Bat, Salt, 1974. Núm. 352,
353. Gener / agost - setembre / desembre
- Vocación. Mensual. Impremta Masó. Girona, 1955-1964. Núm. 1, 2, 4, 6, 7, 9-12, 15, 16, 18, 19,
24, 26, 27, 31-34, 37, 42, 43, 45, 47, 48, 50-53, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 70-72, 74, 75, 77
UI 1361
- Annualis Ordo. Divini officii recitandi missaeque celebrandae. Anual. En llatí. Impremta Masó.
Girona, 1940-1971. Anys: 1940, 1942, 1944, 1948, 1951, 1971
UI 1362
- Circular Inspección de Enseñanza Primaria Gerona / EGB. Circular de la Inspección Técnica de
Educación. Full desplegable mensual. El 1975 canvia de nom i passa a ser un fullet trimestral.
Impremta Masó. Girona, 1945-1975
- Circular. Patronato de la Juventud San Pedro Claver. Per temps litúrgics. Impremta Masó.
Girona, 1975-1976. Núm. Advent-Nadal 1975, Nadal-Quaresma 1976
UI 1363, 1364 i 1365
- Hoja Parroquial / Full Parroquial. Setmanal. Impremta Masó. Girona, 1969-1991. Núm.
2149-2158, 2160-2463, 2488, 2509-2613, 2615, 2616, 2618, 2620, 2621, 2623-2625, 2627-2630,
2633-2635, 2638-2642, 2645, 2646, 2653-2655, 2657, 2658, 2660-2666, 2672-2700, 2702-2951,
2953-3221, 3223-3236, 3238-3241, 3243-3258, 3260-3348
UI 1366, 1367 i 1368
-Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona / Butlletí de l'Església de girona. En llatí els
anys 1942 a 1966 i 1971 i en català el 1978, Impremta Masó. Girona 1942-1978.
UI 1369
- Estadística del clero del Obispado de Gerona. Impremta desconeguda. 1972-1974. 1r de
novembre de 1972, 1r de desembre de 1974
UI 10260
- Calendario Eclesiástico del Obispado de Gerona. Año 1953
- Calendari Eclesiàstic del Bisbat de Girona. 1955
- Calendario Eclesiástico del Obispado de Gerona. Año 1951
- Calendario Eclesiástico del Obispado de Gerona. 1954. Año Mariano Universal
- Calendari Eclesiàstic del Bisbat de Girona. 1956
- Les possibilitats de la demografia històrica a les comarques gironines: inventari dels arxius
parroquials de la Diòcesi, per Joan Busquets i Dalmau i Joaquim Nadal i Farreras. Colección de
monografías del Instituto de Estudios Gerundenses. 1975
- Els orígens de la Girona Contemporània. La crisi de començaments del segle XIX, per Ramon
Alberch i Fugueras, III Premi Julian de Chia, 1976. Col·lecció de monografies de l'Institut
d'Estudis Gironins. 1978
- Hoja Parroquial de la Mayor de San Félix, 30/XI/1952-14/XI/1954
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 03/XII/1944-03/XI/1946
- Hoja Parroquial de la Mayor de San Félix, 30/XI/1958-20/XI/1960
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 29/XI/1942-19/XI/1944

Descripció detallada:
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- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 01/XII/1940-08/XI/1942
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 30/XI/1958-06/XI/1960
- Hoja Parroquial de la Mayor de San Félix, 01/XII/1946-14/XII/1948
- Hoja Parroquial de la Mayor de San Félix, 27/XI/1960-18/XI/1962
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 28/XI/1948-26/XI/1950
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 01/XII/1946-21/XI/1948
- Hoja Parroquial del Obispado de Gerona, 25/VI/1939-24/XI/1940
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402 Fullets solts i documentació impresa menor

1961 1976

Fulletons i documentació menor impressa recopilada per la Impremta.

Textual

Classe de document:

26

Unitats:

-

UI 1369
- II exposición provincial Ansiba de Gerona. Casa de Cultura de l'Excma. Diputación Provincial.
Del 20 de desembre de 1972 al 10 de gener de 1973. Impremta Masó, Girona, 1972
- Ansiba Gerona. Agrupació Sindical de Belles Arts. Impremta Masó. Girona, 1968
- Asociación Protectora de Niños Subnormales Angelus. Memoria de las actividades
desarrolladas durante el curso escolar 1967/1968. Escola Mater Dei. Sarrià de Dalt. Impremta
Masó, Girona 1969
- Calendari eclesiàstic del bisbat de Girona. Impremta desconeguda. Girona 1961
- Calendari laboral per a 1988. Vicenç Cànovas. Gestor Administratiu. Impremta Masó. Girona
- Calendari litúrgic 1972. Bisbat de Girona. Impremta Masó, Girona 1971
- Cáritas en el Obispado. Memoria 1975. Impremta Masó, Girona 1976
- Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (23 de mayo de 1969). Universitat de
Barcelona. Facultat de Dret. Càtedra de Dret Internacional. Impremta Masó, Girona 1970
- Estatutos para el régimen y gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Gerona. Impremta
Masó, Girona
- Festa Major de Flaçà, programa, dies 10, 11, 12 i 13 d'octubre de 1974. Impremta Masó,
Girona, 1974
- GEiEG. Choral del grup. Memòria de les activitats de la temporada 1951-1952. Impremta
desconeguda, Girona
- Higiene industrial, historia y evolución, por Germán Roselló Parleris. Disertación técnica
inaugural de la asamblea. Col·legi Oficial de Metges de la Província de Girona. XXXIX
assemblea anual. Palamós, 4 d'octubre de 1943. Impremta Masó, Girona 1944
- Iglesia Románica de Santa María de Porqueras, El arco triunfal. Impremta Masó, Girona 1959
- Missa de casament. Escuder i Lladó, Joan; Vilaltella i Carreras, Núria. Impremta Dalmau Carles
Pla, S.A., Girona 1965
- Nit de Nadal. Catedral Basílica de Girona. 24-25 de desembre de 1969. Oracions i cançons per
a la missa de Nadal. Impremta desconeguda. Girona 1969
- Parròquia de Santa Coloma de Farners. 2 de maig de 1976. Impremta Masó. Girona, 1976
- Parròquia de Santa Maria de Quart. Abril de 1976. Impremta Masó, Girona 1976
- Parròquia de Vidreres. 2 de maig de 1976. Impremta Masó, Girona 1976
- Parròquia Major de Sant Feliu. 2 de maig de 1976, Núm. 18. Impremta Masó, Girona 1976
- Participacions de casament. Girona (2 exemplars)
- Primera asistencia a los accidentados. Por el dr. Salvador Vaquer Sadurní. Disetación técnica
inaugural de la asamblea. Col·legi Oficial de Metges de la Província de Girona. LV Assemblea
Anual. Tossa de Mar, 27 de setembre de 1959, Impremta Masó, Girona 1960
- Quinta de salud la Alianza. Memoria. Ejercicio 1976. Mutualidad de Previsión Social. Impremta
desconeguda, Barcelona, 1977
- Ritual de l'ordenació episcopal. Catedral de Girona, 6 de febrer del 1972, català i castellà,
Impremta Masó, Girona 1972
- Sagrari Just i Bravo. Margit Kocsis i Kerskhoven. Sala municipal d'exposicions. Edifici de
correus. Del 17 al 28 de setembre de 1975. Platja d'Aro. Impremta Masó. Girona 1975
- Santa María de Porqueras. Iglesia Románica - Siglo XII. Impremta Masó. (2 exemplars) Girona
1964
- Tarifes de preus de la Sociedad Anónima Grober - impremta desconeguda: secció botons;
secció trenes, cordons i cintes, Girona 15 de setembre de 1964; secció trenes, cordons i cintes,
Girona 25 d'abril de 1966; secció botons, Girona 1 d'octubre de 1966; secció trenes, cordons i
cintes, Girona 15 de desembre de 1966; secció trenes, cordons i cintes, Girona 1 de novembre
de 1967; secció trenes, cordons i cintes, Girona 1 de gener de 1969; secció trenes, cordons i
cintes, Girona 1 de desembre de 1971

Descripció detallada:
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