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CAT AMMAT 20 FONS MANEL CARRERA ARGUINDEGUI
INVENTARI PROVISIONAL
UI: 1
-

[1] Carpeta “Festa Major 79 – 80”
Balanç econòmic 1979
Tarifes publicitat 1979 i 1981
Balanç econòmic 1980
Una fotografia de Casamada Films.

-

[2] Llibre de la Comissió de Festa Major
o Llibre amb diverses entrades del secretari de la comissió des de 1962 a 1965. Inclou formació
de les comissions, llistat oficial de “palcos”, extractes econòmics, i algunes anotacions
diverses.

-

[3] Programes de Festa Major. Anys: 194 [a causa del foc, manca l’últim número, però per la forma
de la part inferior podria ser un 0, un 3, un 5 o un 6], 1948, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1963, 1964
i 1967. També inclou una col·lecció de programes de representacions de l’Agrupació Coral de
Matadepera a més de fulls solts d’actes de les festes majors.
[4] Carpeta “Documentació 1970”. Documentació de gestió de la Festa Major de 1970 (1969 –
1971)
o Avantprojecte pirotècnica Brunchu pel dia 25 d’agost de 1972
o Catàlegs (1972)
o Correspondència, factures, contractes, parlament de clausura, ...

-

UI: 2
-

[1] Documentació de gestió de la Festa Major de 1971. (1970 – 1971)
o Anuncis al programa de festa, relació de “palcos”, rebuts, factures, contractes d’artistes, ... .

-

[2] Recull de documentació de diverses festes majors. (1972 – 1975, 1981)
o De 1981 només hi ha documentació comptable.

-

[3] Documentació de gestió de la Festa Major de 1968. (1965 – 1968)
o Correspondència, revista “Tots parlem” (núm. 3), recull de diaris, ...

-

[4] Documentació de gestió de la Festa Major de 1969

UI: 3
-

[1] Documentació de gestió de la Festa Major de 1972.

-

[2] Documentació de gestió de la Festa Major de 1976.

-

[3] Correspondència diversa de festes majors (1971 -1975).

-

[4] Xè aniversari de l’agermanament amb Mariapfarr (1994). 1/2
o
o
o

UI: 4

Dossier del viatge en tren a Mariapfarr (horari viatge en tren, relació passatgers, programa
d’actes, etc).
Retalls de premsa.
Correspondència de gestió del Xè aniversari. Carta president de la Generalitat, projecte de
campana, però el gruix és correspondència de gestió del viatge (des de la negociació de les
dates amb Mariapfarr, a la gestió del transport, o agraïments personals per l’èxit del viatge).
Està més o menys ordenat per data.
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-

[1] Xè aniversari de l’agermanament amb Mariapfarr (1994). 2/2
o Correspondència i faxos referents a reserva de hotels a Mariapfarr (1994)
o Col·lecció de documentació referent al viatge (1994). Correspondència i faxos referents al
viatge en tren, relació de seients i qui els ocupa, llistat de viatgers, dossier del servei de bar,
ingressos i despeses, resums de reunions de la comissió organitzativa, catàlegs turístics de
Mariapfarr, fitxes d’inscripció.
o Col·lecció de documentació diversa. Adhesius, esborranys diversos, llistats, dossiers
informatius, premsa.

-

[2] Correspondència en relació a exposició i llibre relatiu als gegants de Lungau (1996).

-

[3] Adhesiu i dossier dels 25 anys d’agermanament amb Mariapfarr (2004).

UI: 5
-

Retalls de premsa (1976 – 1984, predomina de 1978 a 1980)
o En molts casos, hi ha un dia i un mes, però no ha indicat l’any. No està ordenat
cronològicament; evidentment, respectaré l’ordre i no perdré el temps en ordenar aquests
retalls. És el Diari de Terrassa. Els retalls s’han enganxat en fulls.

UI: 6
-

Retalls de premsa (1976 – 1981)
o Es la continuació del de la capsa 5.

-

Retalls de premsa (1970 - 1984)
o En una carpeta de Festa Major, hi ha un recull per anys de premsa d’aquestes festes, de 1970
– 1975.

UI: 7
-

Col·lecció de documentació dels Amics dels gegants (1983 – 2004).
o Documentació del viatge a Mariapfarr de 1987, el Xè i el XXè aniversari. Adhesius, tríptics,
programes, itineraris, dossier del viatge a Holanda de 1985, dossiers de les trobades
internacionals, postals, llibre “Bernat i Laia, gegants de l’escola Montcau – La Mola”, retalls de
premsa, números de l’ONCE amb els gegants de Matadepera, auca de presentació dels
gegants (1990), memòria (1980 – 1990).

-

Projecte Can Roure, bressol de Matadepera (1995 - 2000).
o Díptic concert; dossier projecte; “Estudi d’uns antics documents” (Miquel Ballbé, 1995); retalls
de premsa; plànols i cronologies. S’han eliminat fotocòpies del llibre “Los arxius parroquials de
Sant Johan de Matadepera” ja que conservem l’original.

-

Butlletí informatiu de Matadepera. Núm. 1, juny 1977.
o Es tracta d’un butlletí fet per gent del poble, amb una editorial, col·laboradors i participació
popular. Signen Vicenç Pujol, J. A. Forte, Salvador Piferrer, Pere Puig, Manel Ametller, A.
Grané, Domingo Ortega.

-

Goigs per Sant Joan (1979), Sant Llorenç (1983) i Sant Sebastià (1998). Germandat de Sant
Sebastià.

-

Gravat al boix de l’escut de Matadepera, obra de Maria Palau. Exemplar 14 de 100.

-

Col·lecció de publicacions locals (1973 – 1992)
o Programa festes de Sant Sebastià (1987, 1990 i 1992); revista La Mola (núm. 1 de 11/1986, 2
de 12/1986); Boletín Informativo Deportivo de Matadepera (núm. 5 de 10/1973, 6 de 11/1973 i
7 de 11/1973); Nou informatiu del Partit Popular (núm. 1 de 06/1991); fulletó d’inauguració de
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la biblioteca Àngel Guimerà (30/08/1981); “En Jaumet de Matadepera” (Salvador Piferrer,
[1975]); L’abrigall (09/1982 i 01/1983); guia informativa Matadepera (1995).
-

Ofrena d’una llàntia a la Mare de Déu de Montserrat (1994).

-

Col·lecció d’auques, poesia i altres textos.

UI: 8
-

[1] Carta oberta als components de la Junta de l’Agrupació Sardanista La Mola. Jaume Serra i
Antonià, 11/05/1993.

-

[2] Eleccions locals (1979 – 1991).
o

-

[3] Pregons de Festa Major (1974 – 1983).
o

-

Propaganda electoral dels diferents partits polítics de les eleccions municipals de 1979, 1983 i
1991; plànol d’Antoni Garcia “Pintoret” de Sant Llorenç (1979); auca d’acomiadament de Manel
Carrera com a regidor (1983); acta de jurament de Manel Carrera com fiscal de pau substitut
(1985).

Pregó sense datar; pregó de José Prats Valldeperas (1974); Marcel·lí Bosch Porti (1975);
recull de pregons de 1979 – 1982; Manel Carrera (1983)

[4] Cartell de la primera pedra de l’escola Ginesta (1986).

