Inventari Fons Avellí
Dates
extremes

Unitat
d’instal·lació

- Permisos, arbitris i contribució industrial per a la
instal·lació d’una màquina de tallar llenya a nom
de Josep M. Avellí
- Factures i rebuts a nom de Dolors Puig Plaja i
Josep M. Avellí Puig
- Rebuts de contribucions diverses a nom de
Dolors Puig Plaja, Josep M. Avellí Domenech i
Josep M. Avellí Puig (contribucions de
Palafrugell, Mont-ras, Palau-sator)
- Estatuts de la Unió General de Treballadors
- Reglaments de l’Agrupación mutua del
comercio y de la industria
2. Hemeroteca i biblioteca

1956-1958

P-853

1946-1961

P-853

1945-1962

P-853

1932 ?
1958

P-853
P-853

- Diari El Palafrugellense (Palafrugell, 13 agost
1893), inclou article de Miquel Avellí

1893

- Diari Las Estisoras. Periodich català, mitj en
serio mitj en broma. Núm. 2 a 8 (Palafrugell, 7
exemplars)
- Diari Llibertat. Periodich catalanista (núm.1 a
16 i 18 a 22) (Palafrugell, 25 exemplars)

1900

Hemeroteca
(P-10672) i
digitalització
Hemeroteca
(P-10672) i
digitalització
Hemeroteca
(P-10672) i
digitalització
P-854
P-854
P-854
P-854

1. Documentació familiar

1902-1903,
1907

- Diari Solidaridad Obrera (2 juliol 1937)
- Setmanari catequístic L’Eixerit (3 exemplars)
- Revista Viviendas. Revista del hogar, núm. 17
- Revistes Art, (vol. I, núm. 3, 7, 8, 9 i 10. vol. II,
núm. 1) (6 exemplars)
- Revista Crónica (1 exemplar)
- Revista Diversos puntos de aguja y de ganchillo
- Revista Nuevo Mundo (27 setembre 1906)
- Historia de España, (vol. IV a vol. IX)

1937
1932
1933
1933-1934

- Novel·les publicades a La Vanguardia per
fascicles, enquadernades i algunes amb la

s/d

1934?
s/d
1906
s/d

P-854
P-854
P-854
P-853
P-854
P-548
P-854

portada dibuixada (4 novel·les)
· El pacto de los siete enigmas de E. Phillips
Oppenheim.
· Memorias de un confidente de René Ch.
Joospogu.
· Boda por venganza de Concoria Merrel.
· El intermedio de la vida de Mary Roberts
Rinehart.
- Constitució espanyola de 1931, publicada per
fascicles a La Vanguardia (retallada i
enquadernada)
- Dibuixos extrets de la revista Ilustración
Artística i enganxats sobre paper pintat (retallats
a tires i enganxats de tal manera que es veu una
de les il·lustracions però si es gira la tira es
veuen les altres dues il·lustracions)
- Llibret sobre Catalunya
- Fragment de llibre de poemes
- Fragment del llibre El libro de los enamorados y
el secretario de los amantes de Valentín de la
Rioja
- Fragments i pàgines soltes de llibres diversos
- Llibret Caborias ó sia veritats de pam ab lletras
de motllo (escrit anònimament pel mossèn de
Calella Narcís Molla i Presas)
- Llibret Historia de Aladino o la lámpara
maravillosa
- Llibre Miguel Strogoff (El correo del Zar) de
Julio Verne
- Textos i llibrets d’obres de teatre (inclou text de
la passió ?) (un dels llibrets té un segell de la
parròquia de Sant Matí de Palafrugell, un de Lo
Recreo de Palafrugell)

s/d

P-854

s/d

P-854

s/d
s/d
1901

P-853
P-853
P-853

s/d
1902

P-853
P-853

s/d

P-853

s/d

P-853

s. XIX

P-853

