Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Arxiu Municipal de Girona
Fons Joaquim Nadal i Farreras

FONS JOAQUIM NADAL I FARRERAS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
AMGi (Arxiu Municipal de Girona)
Fons Joaquim Nadal i Farreras
1965-2015
Fons
527 unitats d’instal·lació (capses d’arxiu), paper
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ÀREA DE CONTEXT
El fons ha estat generat per Joaquim Nadal i Farreras.
Joaquim Nadal i Farreras (Girona 1948). Historiador i polític. Es llicencià (1969) i es
doctorà (1975) en Història a la Universitat de Barcelona. Ensenyà a la Universitat de
Liverpool (1970-1972) i al Col·legi Universitari de Girona (on fou director en funcions,
1978-1979) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (1972), on va exercir de professor
adjunt des del 1978. Col·laborador de L’Avenç, ha publicat, entre altres obres: La
introducción del catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal en
Cataluña en tiempos de Felipe V (1971), La Revolución de 1868 en Gerona (1972), Dos
segles d’obscuritat: els segles XVI i XVII (1979), Comercio exterior y subdesarrollo. Las
relaciones comerciales hispano-británicas 1772-1914 (1979). Ha dirigit, amb Ph. Wolff,
una Història de Catalunya (1982). Alcalde de Girona des del 1979 per les llistes del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), fou president de la Federació de Municipis de
Catalunya a partir de 1981 (Sebastià JANERAS i VILARÓ, Gran Enciclopèdia Catalana.
Barcelona, 1983, volum 16, suplement, p. 576).
L’any 1987 obtingué la càtedra d’història de Catalunya a la Universitat Autònoma de
Barcelona i, el mateix any, fou reelegit alcalde per Girona. El 1988 renovà el càrrec de
diputat per Girona al Parlament de Catalunya. Ha publicat el llibre Municipi i ciutat, Girona
com a exemple (1988) on, entre altres aspectes, recull el seu balanç de la gestió a
l’Ajuntament; també Girona el present, pensant el futur (1991) i Girona. Ciutat viva i de
colors (1999).
Les eleccions municipals del maig del 1991 li tornaren a confiar l’alcaldia de Girona.
Diputat al Parlament de Catalunya des del 1984, en les eleccions autonòmiques del
novembre del 1995 es presentà com a candidat a la presidència de la Generalitat, en les
llistes del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). També el 1995 deixà la
presidència de la Federació de Municipis de Catalunya i en les eleccions municipals del
maig fou reelegit alcalde de Girona per majoria absoluta. Fou nomenat president del Grup
Socialista al Parlament, mesos abans del 8è congrés del PSC, celebrat al novembre del
1996.
El 2002 renuncià a l'
alcaldia de Girona, en la qual fou succeït per Anna Pagans. Fou
nomenat conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del govern tripartit
PSC-ERC-ICV sorgit de les eleccions del novembre de 2003. Arran de la remodelació de
l'
executiu duta a terme pel president de la Generalitat Pasqual Maragall i Mira el mes de
maig de 2006, incorporà a aquests càrrecs el de Conseller de Presidència. Després de la
reedició de la coalició de govern PSC-ERC-ICV sorgida de les eleccions al Parlament de
Catalunya al novembre de 2006, fou designat conseller de Política Territorial i Obres
Públiques pel president Josep Montilla, càrrec que ostentaria durant tota la legislatura
(2006-2010). Després de les eleccions del 2010 al Parlament, fou designat president del
grup parlamentari socialista i cap de l’oposició, càrrec que ostentà fins al 2012, any en
què deixà de ser diputat. Actualment és professor a la Universitat de Girona i director de
l'
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC).
La documentació sempre ha estat custodiada al domicili i despatxos del productor.
Donació a l’Ajuntament de Girona segons conveni firmat el 14 d’abril de 2007, no obstant,
part de la documentació havia ingressat a l’Arxiu Municipal de Girona en diverses fases
entre 1986 i 2006. D’ençà de la formalització de la donació el 2007 s’han succeït diferents
ingressos de documentació fins a desembre de 2015.
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ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
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Es tracta de documentació generada per Joaquim Nadal i Farreras a nivell personal,
polític i acadèmic. El fons comprèn:
a) Documentació personal de caràcter biogràfic, familiar, manuscrits i textos diversos.
b) Documentació acadèmica vinculada a les seves etapes de professor de la Universitat
de Liverpool, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona.
c) Documentació política vinculada a les seves etapes com a:
1. Alcalde de Girona (1979-2002)
2. President de la Federació de Municipis de Catalunya (1981-1995)
3. Diputat al Parlament de Catalunya (1984-2012)
4. Conseller de la Generalitat de Catalunya (2003-2010)
d) Biblioteca.
e) Col·lecció de fotografies.
f) Col·lecció de Tesis Doctorals i Tesines de Llicenciatura.
e) Documentació sonora i audiovisual.
No s’ha aplicat avaluació i tria documental.
És un fons obert i es preveuen ingressos addicionals al fons.
S’ha procedit a la reinstal·lació del fons en capses d’arxiu normalitzades, i s’ha organitzat,
classificat i descrit la documentació agrupant-la en sèries documentals segons el quadre
de classificació. Les seccions del quadre de classificació responen a les activitats del
productor:
-Documentació personal
-Activitat política
-Exercici de càrrecs públics:
Alcaldia de Girona
Parlament de Catalunya
Federació Catalana de Municipis
Govern de la Generalitat de Catalunya
-Activitat professional
-Bibliografia personal
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Es tracta de documentació privada. L’accés a la documentació textual i gràfica queda
reservat totalment en vida del cedent i requerirà, fins que no hagi transcorregut un
període de vint anys des del seu traspàs, l’autorització per escrit dels seus hereus.
Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de
Girona i el conveni de donació que estableix la reserva total en vida del cedent i requerirà,
fins que no hagi transcorregut un període de vint anys des del seu traspàs, l’autorització
per escrit dels seus hereus.
La llengua majoritària utilitzada en la documentació són el català i el castellà.
En general, la documentació presenta un bon estat de conservació.
Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari del fons documental i un catàleg
de la correspondència, realitzats per David Moré el 2009 i Eduard Pons 2010-2015.
També existeix catàleg de la col·lecció de fotografies i de la col·lecció bibliogràfica. Del
total de volums de la biblioteca, part s’han integrat al catàleg de la Biblioteca de l’Arxiu
Municipal de Girona i la resta s’han inventariat i instal·lat al dipòsit auxiliar de l’Arxiu.
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ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona.
No existeixen còpies conegudes.
A l’Arxiu Municipal de Girona hi ha altres sèries relacionades amb el fons, en concret les
sèries vinculades a l’Alcaldia.
Bibliografia:
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ÀREA DE NOTES
Part de la informació biogràfica s’ha extret de l’Enciclopèdia Catalana.
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Descripció a nivell de fons realitzada per David Moré i Eduard Pons. Supervisió: Anna
Gironella (Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas.
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Fonts: La pròpia de la unitat de descripció.
Darrera revisió: desembre de 2015.

