
 

 

  
 
 
 

 

FONS PRESÈNCIA
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona)
1.2  Fons Presència 
1.3  1960-1985 
1.4 Fons 
1.5 0,8 ml (8 capses), documentació en suport paper
 
2 ÀREA DE CONTEXT
2.1 Primera etapa de la 
2.2 La revista Presència fou funda

Romaguera, que en fou el primer director
Carmen Alcalde Garriga, Maria Rosa Prats Pich i, a partir de 196
Masó. Durant els seus inicis la revista
d’Informació i Turisme que, finalm
administratives el 1971 i fins el 1973, després d’un
A partir de 1979 i fins al 1982 la direcció fou assumida per Pere Madrenys Caballé. A partir 
d’aquesta data la revista fou traspassada
conjuntament a partir de llavors

2.3 El fons està constituït a partir de la complementarietat de diverses donacions, que 
corresponen als diferents canvis de direcció i de propietat de la revista. Amb l’object
respectar-ne les procedències particulars s’han creat registres específics per a cada 
donació amb les següents numeracions:
- Manel Bonmatí Romaguera: documents 1 a 59
- Carmen Alcalde Garriga
- Joan Ribas Freixes: documents 85 a 175
- Narcís-Jordi Aragó Masó: documents 176 a 2325.

2.4 Donació efectuada pels senyors Narcís
febrer de 2009, pel senyor Manel Bonmatí Romaguera, el 19 de març
senyora Carmen Alcalde Garriga, el 23 d’abril
integrat documentació procedent del 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 El fons està format per documentació generada en la 

l’activitat periodística 
documentació referida a l’administració de la revista cal remarcar les propostes 
programàtiques de la direcció i la correspondència
la societat catalana i dels seus col·laboradors periodístics
referida a l’activitat periodística és d’especial interès 
censura, els articles i treballs no publicats
nombre de dibuixos i dibuixants.
utilitzada per il·lustrar els articles de la revista; es tracta de fotografia de premsa de la 
ciutat de Girona, comarques gironines i

3.2 No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals.
3.3 El fons podria incrementar

de la revista. 
3.4 El quadre de classificació s’estructura de la següent manera:
 

CONSTITUCIÓ I GOVER
Constitució, estatuts i legalització (1965 
Consell d'administració (1967 
Direcció (1966 - 1979)
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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 

capses), documentació en suport paper; 765 fotografies, paper, 

ÀREA DE CONTEXT 
Primera etapa de la revista Presència com a setmanari independent.

Presència fou fundada a Girona el 10 d’abril de 1965 per Manuel Bonmatí 
Romaguera, que en fou el primer director. Posteriorment, la direcció fou assumida per 

Alcalde Garriga, Maria Rosa Prats Pich i, a partir de 1967, per Narcís
urant els seus inicis la revista fou sancionada diverses vegades pel Ministeri 

d’Informació i Turisme que, finalment, n’ordenà el tancament per irregularitats 
administratives el 1971 i fins el 1973, després d’un llarg procés judicial.
A partir de 1979 i fins al 1982 la direcció fou assumida per Pere Madrenys Caballé. A partir 

revista fou traspassada al grup editor d’El Punt, amb el qual s’edità
a partir de llavors. 

El fons està constituït a partir de la complementarietat de diverses donacions, que 
corresponen als diferents canvis de direcció i de propietat de la revista. Amb l’object

ne les procedències particulars s’han creat registres específics per a cada 
donació amb les següents numeracions: 

Manel Bonmatí Romaguera: documents 1 a 59 i 2324 a 2328. 
Alcalde Garriga: documents 60 a 84. 

Joan Ribas Freixes: documents 85 a 175 i 2321 a 2322. 
Jordi Aragó Masó: documents 176 a 2325. 

Donació efectuada pels senyors Narcís-Jordi Aragó Masó i Joan Ribas Freixes el 23 de
pel senyor Manel Bonmatí Romaguera, el 19 de març
Alcalde Garriga, el 23 d’abril de 2009. Al setembre del 2017 s’ha 

integrat documentació procedent del fons Narcís-Jordi Aragó Masó. 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
El fons està format per documentació generada en la direcció i
l’activitat periodística i la comunicació i projecció pública de la revista.
documentació referida a l’administració de la revista cal remarcar les propostes 
programàtiques de la direcció i la correspondència rebuda de sector
la societat catalana i dels seus col·laboradors periodístics. Entre la documentació 
referida a l’activitat periodística és d’especial interès la documentació vinculada a la 

els articles i treballs no publicats, i la documentació gràfica amb un important 
nombre de dibuixos i dibuixants. El fons també aplega documentació fotogràfica 
utilitzada per il·lustrar els articles de la revista; es tracta de fotografia de premsa de la 
ciutat de Girona, comarques gironines i Catalunya. 
No s’hi ha aplicat avaluació ni tria documentals. 
El fons podria incrementar-se amb documentació de col·laboradors de la primera etapa 

El quadre de classificació s’estructura de la següent manera: 

CONSTITUCIÓ I GOVERN 
Constitució, estatuts i legalització (1965 - 1984) 
Consell d'administració (1967 - 1974) 

1979) 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

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

Fons Presència 
 

fotografies, paper, B/N. 

com a setmanari independent. 
a Girona el 10 d’abril de 1965 per Manuel Bonmatí 

. Posteriorment, la direcció fou assumida per 
7, per Narcís-Jordi Aragó 

fou sancionada diverses vegades pel Ministeri 
ent, n’ordenà el tancament per irregularitats 

llarg procés judicial. 
A partir de 1979 i fins al 1982 la direcció fou assumida per Pere Madrenys Caballé. A partir 

r d’El Punt, amb el qual s’edità 

El fons està constituït a partir de la complementarietat de diverses donacions, que 
corresponen als diferents canvis de direcció i de propietat de la revista. Amb l’objectiu de 

ne les procedències particulars s’han creat registres específics per a cada 

Jordi Aragó Masó i Joan Ribas Freixes el 23 de 
pel senyor Manel Bonmatí Romaguera, el 19 de març de 2009, i la 

Al setembre del 2017 s’ha 
 

ció i l’administració de 
de la revista. De la 

documentació referida a l’administració de la revista cal remarcar les propostes 
rebuda de sectors compromesos de 

. Entre la documentació 
la documentació vinculada a la 

i la documentació gràfica amb un important 
El fons també aplega documentació fotogràfica 

utilitzada per il·lustrar els articles de la revista; es tracta de fotografia de premsa de la 

se amb documentació de col·laboradors de la primera etapa 



 

 

  
 
 
 

Correspondència rebuda (1965 
Correspondència emesa (1965 
Correspondència entre tercers (1963 
Gestió de personal (1971 
Retribucions i despeses generals (1965 
Gestió d'accions (1965 
Documentació auxiliar de gestió (
 
ACTIVITAT PERIODÍSTICA
Consell de redacció (1974 
Consell de col·laboradors (1975 
Expedients sancionadors (1967 
Control de premsa (1966 
Documents de redacció (1965 
Documentació auxiliar de redacció (1967 
Documentació gràfica (1967 
Documentació fotogràfica (1960
 
COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ PÚBLICA
Activitats de promoció (1967 
Recull de premsa (1966 
Activitat política, social i cultural (1976 

 
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 

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 documentació de gestió és eminentment en català
que la documentació oficial és en castellà

4.4 El suport en paper 
reculls de premsa.  

4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari per a tot el fons 
a nivell de catàleg per a la correspondència,

 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1 Gran part de la documentació és original

de diferent naturalesa, 
relacionada amb el Ministeri d’Inf
d’aquest ministeri. La documentació del Fons Martí Jordà, ingressada a l’AMGi
té relació amb la revista, concretament els articles periodístics i la correspondència amb 
Narcís-Jordi Aragó. 

5.3 La documentació generada per la revista a partir de 1982 està integrada dins del fons 
del grup editorial Hermes, del qual l’Arxiu M
Difusió de la Imatge (CRDI), exerceixen d’hemetoreca i arxiu fotogràfic, respectivament.
A la sèrie Participació en empreses del Fons Joaquim Nadal i Farreras 
Jordi Aragó Masó també hi ha documen

5.4 Bibliografia:  
COSTA, Lluís. Premsa i societat a la Girona Franquista
Barcelona i Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1989.
VILANOVA MATOSAS, Laia. 
Santa Eugènia. Treball de recerca inèdit
ARAGÓ MASÓ, Narcís
2013. 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Intern

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

 

 

Correspondència rebuda (1965 - 1992) 
Correspondència emesa (1965 - 1979) 
Correspondència entre tercers (1963 - 1979) 
Gestió de personal (1971 - ? ) 
Retribucions i despeses generals (1965 - 1967) 
Gestió d'accions (1965 - 1970) 
Documentació auxiliar de gestió (1967 - 1975) 

ACTIVITAT PERIODÍSTICA 
Consell de redacció (1974 - 1979) 
Consell de col·laboradors (1975 - ?) 

ents sancionadors (1967 - 1977) 
Control de premsa (1966 - 1977) 
Documents de redacció (1965 - 1980)  
Documentació auxiliar de redacció (1967 - 1975) 
Documentació gràfica (1967 - 1980) 

umentació fotogràfica (1960-1985) 

COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ PÚBLICA 
tivitats de promoció (1967 - 1979) 

Recull de premsa (1966 - 1980) 
Activitat política, social i cultural (1976 - 1980) 

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d’acord amb el 

aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 

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

La documentació de gestió és eminentment en català, sobretot a partir de
que la documentació oficial és en castellà. 

paper presenta una clara degradació en les còpies en
 

Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari per a tot el fons 
tàleg per a la correspondència, els expedients sancionadors

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
la documentació és original, a excepció d’algunes cartes i altres documents 

alesa, i es troba a l’Arxiu Municipal de Girona. Part de la documentació 
relacionada amb el Ministeri d’Informació i Turisme és probable que es trobi

La documentació del Fons Martí Jordà, ingressada a l’AMGi
té relació amb la revista, concretament els articles periodístics i la correspondència amb 

 
La documentació generada per la revista a partir de 1982 està integrada dins del fons 
del grup editorial Hermes, del qual l’Arxiu Municipal de Girona i el Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI), exerceixen d’hemetoreca i arxiu fotogràfic, respectivament.
A la sèrie Participació en empreses del Fons Joaquim Nadal i Farreras 

també hi ha documentació relacionada amb la revista.

Premsa i societat a la Girona Franquista. Barcelona: Diputació de 
Barcelona i Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1989. 
VILANOVA MATOSAS, Laia. Presència (1965-1975). Resistència i combat

Treball de recerca inèdit, 2006. 
ARAGÓ MASÓ, Narcís-Jordi. Periodisme sota sospita. Barcelona: A Contra Vent Editors, 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 

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

Fons Presència 
 

Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d’acord amb el 
aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 

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

partir del 1971, mentre 

òpies en paper carbó i els 

Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari per a tot el fons i, específicament, 
els expedients sancionadors i la fotografia. 

, a excepció d’algunes cartes i altres documents 
Part de la documentació 

probable que es trobi a l’antic fons 
La documentació del Fons Martí Jordà, ingressada a l’AMGi el 2013, 

té relació amb la revista, concretament els articles periodístics i la correspondència amb 

La documentació generada per la revista a partir de 1982 està integrada dins del fons 
unicipal de Girona i el Centre de Recerca i 

Difusió de la Imatge (CRDI), exerceixen d’hemetoreca i arxiu fotogràfic, respectivament. 
A la sèrie Participació en empreses del Fons Joaquim Nadal i Farreras i al Fons Narcís-

tació relacionada amb la revista. 

. Barcelona: Diputació de 

1975). Resistència i combat. Girona: IES 

. Barcelona: A Contra Vent Editors, 

acional de Descripció 



 

 

  
 
 
 

Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). 

7.3. Juny 2010; revisió i actualització juny 2019
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G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 

actualització juny 2019. 
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