Fons Avellí
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Avellí

Data(es)
1893-1962

Volum i suport
0’25 m/l (3 unitats d’instal·lació)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Família Avellí

Història del productor
Família de Palafrugell; la casa pairal es trobava al nucli de la Vila, al costat de l’església, a
l’actual Plaça del Priorat de Santa Anna. Josep M. Avellí Puig ebenista de professió sabia

dibuixar i pintar i era aficionat al teatre; va fer decorats pel teatre (pastorets). Part del fons
és la biblioteca i hemeroteca que ell conservava.

Història arxivística
Documentació conservada per la família fins que es realitza el seu ingrés a l’arxiu.

Dades sobre l’ingrés
Ingrés 15/2014 i Junta de Govern Local de 22 d’abril de 2014.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons format bàsicament per premsa de diferents capçaleres, en destaquen les
publicacions periòdiques de Palafrugell: El Palafrugellense, Las Estisoras i Llibertat.
També hi destaquen el recull de novel·les i obres de teatre.

Sistema d’organització
1. Documentació familiar
2. Hemeroteca i biblioteca

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No es preveuen increments.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament del
Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
Les llengües predominants són el català i el castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat tot i
que s’ha desinfectat l’exemplar del diari El Palafrugellense, afectat per fongs.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons Avellí l’abril de 2014 realitzat per Núria Casellas i
Noguer i direcció de M. Concepció Saurí.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Hemeroteca, AMP.
Col·lecció cartells i programes, AMP.

Bibliografia
- JIMÉNEZ, Nerea; PAGÈS, Èlia i PONSÍ, Maria. Dins la Vila. Treball guanyador del premi
escolar d’investigació Josep Sagrera Corominas (curs 2013-2014), consultable al web
municipal.

ÀREA DE NOTES

Notes
Popularment la casa familiar era coneguda com a Cal Xuflo.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada l’abril de 2014.

Fonts
Inventari del Fons Avellí

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers
de Catalunya, 2007.

