Inventari Fons Família Matas
Dates extremes

Unitat
d’instal·lació

s/d

P-1122

1924

s/d, 1928-1931

Col·lecció
auques i
diplomes
P-1122

s/d [1930]
s/d [1930]

P-1122
P-1122

s/d [1930]

P-1122

1934-1935 (?)
1936
1936, s/d [1950]
1936-1937 /
1940-1941
1937

P-1122
P-1122
P-1122
P-1122

1. Documentació personal i familiar
- Carnet de soci de l’Econòmica Palafrugellenca a nom
d’Agustí Matas Cantenys
- Recordatori de la Primera comunió solemne de Joan
Matas Cantenys
- Correspondència familiar (inclou despeses del casament
d’Agustí Matas)
- Targeta ironico-humorística per demanar cigarretes
- Text mecanografiat sobre els afusellaments dels capitans
Galan i García Hernández
- Carta de El Día Gràfico sobre la selecció d’una fotografia
per un concurs
- Llibreta escolar de Joan Matas (acadèmia Cots)
- Carnet de soci de la UGT a nom de Joan Matas
- Poemes
- Carnets d’identitat d’Agustí Matas i Carmen Reig per
viatjar en tren
- Rebut de pagament d’assegurança a la companyia La
Catalana, quota a nom dels hereus d’Emili Matas
- Rebuts de cèdules personals a nom de Carme Reig Sala i
Agustí Matas Cantenys
- Full de l’alta hospitalària d’Agustí Matas Cantenys soldat
de la 31 Divisió 104 Brigada 414 Batalló (inclou un segell i
l’anotació “una manta”)
- Relació d’objectes i mobles robats i el càlcul del seu valor
- Targetes d’abonaments personals de tren (ferrocarril de
Sarrià a Barcelona)
- Fitxa de cobrament. Junta Provincial de Beneficiència.
“Plato único” y “Día sin postre” a nom d’Agustí Matas
Cantenys
- Sol·licitud d’autorització de trasllat de mobles des de
Barcelona al carrer Sant Sebastià número 15 de Palafrugell
- Recordatoris de defuncions (no són de membres de la
família)
- Salconduit a nom d’Agustí Matas Cantenys
- Escriptura notarial d’un establiment atorgat per Francesc
Matas Salgas a favor d’Agustí Matas Cantenys
- Escriptura d’inventari de béns atorgada per Úrsula
Cantenys Baduà i Agustí Matas Cantenys a la mort d’Emili

P-1122

1937, 1939,
1941
1939

P-1122
P-1122

1939
s/d [1940]

P-1122
P-1122

s/d [1940]

P-1122

1941

P-1122

1944, 1977

P-1122

1947
1947

P-1122
P-1122

1948

P-1122

Matas Girona
- Carnet d’afiliat a CNS (Central Nacional Sindicalista) a
nom d’Agustí Matas Cantenys
- Postal escrita per Amadeu Solana dirigida a Joan Matas
- Cartilles de la seguretat social a nom d’Agustí Matas
Cantenys i Teresa Matas Reig
- Escrit d’un advocat sobre la consulta de la concessió de
préstecs a inquilins de vivenda per adquirir-la en virtut dels
drets de tanteig i retracte de la Llei d’arrendaments urbans
- Certificats sobre l’estat de la finca i el valor de la casa
situada al carrer Sant Sebastià número 15 (inclou rebut del
pagament dels honoraris a l’arquitecte) (2 certificats)
- Sobres amb la relació de la nòmina pagada a Agustí
Matas de l’empresa Trefinos (2 sobres)
- Llicències d’obres i plànols de reformes de la casa del
carrer Sant Sebastià número 15
- Carta d’un comercial d’extintors a Agustí Matas (inclou
rebut de pagament del lloguer de dos extintors)
- Llibretes d’estalvis a nom d’Agustí Matas i Carme Reig (2
llibretes)
- Carta dirigida a la Carme Reig de la família Cassà de
Corbera de Llobregat
- Recordatoris de les defuncions de Carme Reig Sala i
Agustí Matas Cantenys (4 recordatoris)

1949

P-1122

s/d [1950]
1952-1953

P-1122
P-1122

1952

P-1122

1956

P-1122

1960

P-1122

1963, 1965, 1970

P-1122

1971-1972

P-1122

1971-1977

P-1122

1978

P-1122

1984-1985

P-1122

1964

P-1122

1965
1966-1970

P-1122
P-1122

s/d [1970]

P-1122

1970

P-1122

s/d

P-1122

s/d
s/d
s/d
1895
1913-1914

1917
1921

P-1122
P-1122
P-1122
P-10132
Col·lecció
cartells i
programes
P-1122
P-1122

1925-1966
1927 / 1972

P-1122
P-1122

s/d [1930]

P-1122

2. Pensió Matas
- Llibre de visites d’inspecció de treball de l’hostal a nom
d’Agustí Matas Cantenys (en blanc)
- Carta referent a les despeses d’un client *
- Llibres còpia de les despeses de clients (còpia de la
factura) (nom del client, dates que s’ha allotjat...) (2 llibres) *
- Fulls solts de despeses de clients (trobats dins el llibre
còpia de les despeses) *
- Sobre d’una carta procedent de Suïssa dirigit a Agustí
Matas
3. Impresos
- Postals de Palafrugell i de diferents poblacions de la Costa
Brava, Barcelona, de la presó de Figueres, Londres (33
postals)
- Bolero Espérame en el cielo
- Grua de papiroflèxia feta amb un imprès d’un espectacle
- Targeta de presentació d’Agustí Matas Cantenys
- Programa de les Festes del Tura
- Cartells del Gran Cine-Barcelones (Palafrugell) (2 cartells)

- Tríptic de la Cobla-Orquestra La Principal (Palafrugell)
- Mapa de carreteres i camins de Catalunya de la Direcció
d’Obres Públiques de la Mancomunitat de Catalunya
- Fulls de calendaris amb poemes, receptes, remeis, etc.
- Programa de cinema (1927) i invitació familiar de la Festa
Major del Centre Fraternal (1972)
- Postals republicanes (de Francesc Macià, dels capitans
Fermín Galan i García Hernández, de Vicente Blasco
Ibañez) (8 postals)

- Cartell commemoratiu en record dels capitans afusellats
Fermín Galan i García Hernández
- Àlbum de productes de la casa Martini e Rossi (inclou
imatges i explicacions sobre pintors, obres d’art, animals,
esportistes, etc.)
- Diploma de menció honorífica del concurs històric
fotogràfic “Catalunya en 1934” organitzat per El día Gráfico
amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona a nom
d’Agustí Matas
- Bases d’un concurs fotogràfic comarcal organitzat per
l’Agrupació Artística Costa Brava (imprès en paper de suro)
- Cartell d’un ball al Centro Español (Centre Fraternal)

- Fulls parroquials de la Parròquia de Sant Martí de
Palafrugell (2 exemplars, 24 gener 1943, 23 gener 1949)
- Manifest de la diada de l’11 de setembre de 1946
- Tub de cartró per enviar impresos de la Cobla-Orquestra
La Principal de La Bisbal enviat a Pere Moro del c/Clos de
Palafrugell
- Programa de mà de cinema del cinema del Centro
Español (Centre Fraternal)
- Guies i tríptics turístics de la Cosa Brava (inclou tríptic
informatiu de l’autopista del mediterrani i targetes
d’establiments)
- Targetes publicitàries de cantants i grups musicals (alguna
amb dedicatòria)
- Cartell d’una actuació de La Greca a Los Almendros
- Participació d’uns números de loteria del sorteig de Nadal
- Cartell del Club de Futbol Palafrugell. Jornada pro nou
camp de futbol. Partit entre el C.F. Barcelona i el C.F.
Palafrugell
- Carta del menú d’un casament
- Programes de mà de les Festes de Primavera
- Cartells de la manifestació de l’11 de setembre a
Barcelona i dels actes a Palamós

s/d [1930c]

P-10133

1935

P-1122

15 abril 1935

P-10133

1936

P-1122

1943

1943-1949

Col·lecció
cartells i
programes
P-1122

1946
1953

P-1122
P-10132

1957

P-1122

s/d [1960-1970]

P-1122

s/d [1960-1970]

P-1122

1961
1967
1968

P-1122
P-1122
Col·lecció
cartells i
programes
P-1122
P-1122
Col·lecció
cartells i
programes
Col·lecció
cartells i
programes
P-1122

1970
1973, 1979-1981
1977

- Cartells del Palafrugell, ahir. Palafrugell, avui. Editats per
la Caixa d’estalvis Provincial de Girona (2 cartells)

1977

- Crida de l’Ajuntament per a la celebració de l’11 de
setembre
- Il·lustració de pescadors i barques a Llafranc

1979
s/d [1970-1980]

1989
s/d [1990], 2002

Col·lecció
dibuixos
Col·lecció
cartells i
programes
Col·lecció
cartells i
programes
P-1122
P-1122

1854

P-10132

- Cartells del 50è aniversari de la inauguració de la Caixa de
Pensions per la Vellesa de Palafrugell (2 exemplars)

1980

- Cartell de la Festa Major de Santa Rosa de Llafranc

1986

- Calendari de mà
- Poemes (sobre el suro i el d’una carrossa de Festes de
Primavera)
4. Impresos sobre tela
- Imprès sobre tela referent als militars i polítics membres
del consell de ministres de 1854 presidit pel general

Espartero.
- Imprès sobre tela referent a regiments militars espanyols
del s.XIX
- Imprès sobre tela (mocador) amb els capitans afusellats
Fermín Galan i García Hernández

s/d

P-10132

s/d [1930]

P-10132

1895

Col·lecció
Hemeroteca
no local
Col·lecció
Hemeroteca

5. Hemeroteca i biblioteca
Hemeroteca
- Setmanari satíric El Motin (Madrid 28 desembre 1895)

- Setmanari La Crónica. Periódic catalanista d’avisos y
noticies. (3 exemplars; Palafrugell, 6 octubre 1904; 31 juliol
1908; 21 agost 1908)
- Setmanari La Forja. Setmanari d’Unió Federal Nacionalista
Republicana (Barcelona, 15 maig 1910)

1904, 1908

- Retalls de premsa (retalls de premsa de notícies molt
variades, sobre Palafrugell, sobre actualitat...)
- Setmanari La Campana de Gràcia (Barcelona, 6 novembre
1920)

1917-1983

1910

1920

- Setmanari Baix-Empordà (Palafrugell 8 març 1925)

1925

- Setmanari Gracia y justicia (Madrid, 9 gener 1932)

1932

- Carnet de segells Catalunya (llibret amb contes i poemes i
segells) (21 llibrets)
- Setmanari Ara (3 exemplars: Palafrugell 19 gener 1933; 3
febrer 1934; 10 febrer 1934)
- Setmanari L’esquella de la Torratxa (Barcelona, 7
setembre 1934; 13 octubre 1934)

1933

- Butlletí d’Estat Català. Pontant-veu de les joventuts
d’esquerra Estat Català (Barcelona, 25 desembre 1935)
- Retall de premsa amb fotografies de nens, hi apareixen les
germanes Matas Reig
- Àlbum-guia de Palafrugell i la seva comarca (inclou
programa de la Festa Major de Palafrugell)
- Recull de premsa sobre l’article polèmic d’Oriol Regàs i
Palafrugell
- Catàleg d’exposició del Museu-Arxiu de Palafrugell
Palafrugell en els anys de la Catalunya Autònoma 19311939 (2 exemplars)
Biblioteca
- Conversa entre Gamaliel i Joab (text manuscrit, obra de
teatre, fragment d’una passió catalana)
- Suma de la teologia moral. Su materia, los tratados
principales de los casos de conciencia. Su forma, unas
conferencias practicas de R.P. Fr. Francisco Joseph
Cintruenigo
- Narración verdadera, de quanto ha passado entre el ilustre
archipreste, y cabildo de la insigne colegiata de Santa Maria
de Villabertran, y el ilustre ayuntamiento, y regidores de la

1933-1934

Col·lecció
Hemeroteca
no local
P-1113
Col·lecció
Hemeroteca
no local
Col·lecció
Hemeroteca
Col·lecció
Hemeroteca
no local
P-1123

1935

Col·lecció
Hemeroteca
Col·lecció
Hemeroteca
no local
P-1123

s/d [1936]

P-1123

1936

P-1123

1976

P-1113

1980

P-1123

s/d

P-1123

1704

P-1124

1730

P-1123

1934

ciudad de Mataró, con el reverendo dotor Francisco Llauder
presbistero, y retor de la iglesia parroquial de dicha ciudad
- Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum de Fr. Didaco
Ximenez Arias (notes manuscrites que és propietat de
Mariano Montserrat Heras notari de Vilabertran)
- Canonica declamación y discurso político, que con la
mayor evidencia persuade el derecho assiste a los Doctores
Jacinto Costa, en nombre propio, y en el de testamentario
de Geronimo Mercader, y a Pedro Camps, presbisteros y
canonigos de la insigne colegial iglesia de Santa Maria de
Vilabertran
- Curia Philipica de Juan de Hevia Bolaños (notes
manuscrites que és propietat de Mariano Montserrat Heras
notari de Vilabertran, 1767)
- Cursus philosophicus juxta genuinam mentem, et
solertiorem doctrinam subtilis Doctoris Venerabilis Joannis
Duns
Schoti;
subtilissimam
placitam,
utramquae
philosophiam mentis, sensumquae complectens. Dictatus a
Patre Fratre Joachimo Sabater liberarium artium interprete;
scriptusquae a me Dominico Ferrer; incptusquae in hoc
almo Sanctae Mariae a Jesu Figueriarum Conventu, die
duocedima septembris anni 1774 (llibre manuscrit amb
alguna il·lustració)
- Llibret Copia de alguns remeis, que usaba lo célebre señor
vehí de la Pera
- Llibre Constituciones de la Real y distinguida órden
española de Carlos Tercero
- Llibret El santuario de San Sebastián de V.Piera Tossetti i
M. Torroella (inclou una dedicatòria de Miquel Torroella al
seu oncle F. Montserrat)
- Ensayos literarios (artículos y poesías) de Miquel Torroella
i Plaja (amb dedicatòria de Miquel Torroella al seu oncle
Francisco Montserrat Capella)
- La pubilla del Mas Carbó de Miquel Torroella i Plaja
- Cuentos que son historias de Miquel Torroella i Plaja (2
exemplars)
- El corte parisién de Carmen Martí de Missé
- Llibret El santuario de San Sebastián de V.Piera Tossetti i
M. Torroella

1739

P-1124

1741

P-1123

1753

P-1123

1774-1775

P-1123

1845

P-1123

1860

P-1123

1881

P-1123

1884

P-1124

1905
1905

P-1124
P-1124

1912
1917

P-1124
P-1123

s/d

P-10132

s/d

P-10132

5. Imatges
- 33 imatges (familiars, fotos d’estudi, Palafrugell,
Barcelona, carnaval a Palafrugell, Montserrat, Saragossa)
- 10 negatius b/n (imatges familiars)

* Documentació d’accés restringit

