INVENTARI DEL FONS PERSONAL DE
JOSEP MIR FÀBRECH

Identificació
Localització:
Universitat de Girona. Biblioteca del Barri Vell. Fons Salomó Marquès.
Magisteri Exiliat de Catalunya
Títol:
Fons Josep Mir Fàbrech
Dates:
1927-1980
Volum i suport:
5 caixes

Context
Notícia biogràfica:
Sant Feliu de Guíxols, 1912-Narbona, 2003. Fill d’un artesà taper, va fer el
magisteri a l’Escola Normal de Girona entre els anys 1927 i 1931. El 1931, ja
amb el títol de mestre, decideix matricular-se a l’Escola Normal de la
Generalitat per perfeccionar-se en l'ensenyament, en aquest centre coneix les
que seran les seves companyes de feina al Grup Escolar Renaixença Maria
Llaveries i Josepa Riera. Alhora que seguia els seus estudis, participa com a
mestre en les colònies escolars de l’ajuntament de Girona, a Cadaqués, i de
l’ajuntament de Barcelona, a Tossa de Mar i a Santa Fe del Montseny, entre els
anys 1931 i 1935.
Va ser destinat com a propietari provisional al Grup Escolar Renaixença a
l’inici del curs 1935-1936 però a mig curs va ser traslladat a Gelida.
A l’inici de la guerra civil es va inscriure al PSUC i va treballar amb la
delegació del CENU a Barcelona en la feina d’adaptació com a centres escolars
de locals requisats però, una mica decebut pels enfrontaments entre els
mateixos grups d’esquerra, s’allista com a voluntari al front de combat a finals
de 1936. Segueix la retirada de l’exèrcit republicà cap a França i travessa la
frontera francesa per La Vajol el 13 de febrer de 1939, amb les darreres tropes
republicanes.
La Comisión Depuradora del Magisterio de la província de Barcelona li obrí un
expedient de depuració i, per ordre del Ministerio de Educació Nacional, fou
separat del servei i donat de baixa en l’escalafó de l’ensenyament públic el 19
de març de 1941.
A França va seguir el destí atzarós de molts exiliats republicans: va passar pels
camps de concentració de Sant Cebrià i Gurs i, entre 1940 i 1944, va treballar
amb les companyies de treballadors estrangers, que organitzava el govern de
Vichy, en tasques agrícoles i de la construcció. En aquest període aconseguí
dues vegades evitar ser traslladat a Alemanya.

Al maig de 1945, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, va començar a
treballar com a professor assistent d’espanyol al Collège de Jeunes Filles de
Narbona, passant posteriorment al Lycée Docteur Lacroix. Treballà en aquesta
feina fins a la seva jubilació a l’any 1978. Va ser, també, president del Casal de
Catalunya a Narbona.
Amb el restabliment de la democràcia a l’estat espanyol, va reclamar els seus
drets com a mestre represaliat pel franquisme i el Ministerio de Educación li
va reconèixer els anys de servei el 6 d’agost de 1979 amb els drets
corresponents. Tot i això, ell va continuar residint a Narbona, on tenia tota la
seva família i on va morir als 91 anys.
Història arxivística i ingrés:
Donatiu Salomó Marquès, 2012-2013

Contingut i estructura
Abast i contingut:

Col·lecció integrada per la documentació personal i professional generada pel
mestre Josep Mir Fàbrech al llarg de la seva vida. Destaca la documentació del
període corresponent al seu internament als camps de concentració de Saint
Cyprien i Gurs entre els anys 1939-1944.
Sistema d’organització:
La documentació ha estat organitzada segons l’esquema següent:
Documentació acadèmica
Documentació personal
Documentació professional
Documentació dels camps de concentració de Saint Cyprien i Gurs
(inclou un apartat per a la revista Profesionales de la Enseñanza)

Condicions d’accés i ús
Accés:
Consulta a la Sala de Reserva i Llegats de la Biblioteca del Barri Vell, prèvia
autorització. Consulteu amb els bibliotecaris.
Reproducció:
Està subjecta a les normes generals de repoducció de documentació de la
Biblioteca UdG. Cal tenir en compte, en cada cas, les condicions de
conservació dels documents. Reproducció digital disponible en línia a DUGi
FonsEspecials.
Llengua i escriptura:
Documents en català, castellà i francès.
Característiques físiques:
El conjunt de la documentació, en general, es troba en bon estat de
conservació

Instruments de descripció:
Inventari elaborat per Alba Gutiérrez Camps (febrer 2016), dins el marc de les
pràctiques del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la
Universitat de Barcelona (curs 2015-2016), amb la tutorització de Jaume Rufí
i Laura Moré. Actualitzat a Juliol 2016.

Inventari del Fons Josep Mir Fàbrech
1. Documentació acadèmica (FJM 1.1-FJM 1.40)
Curs 1927-1928
Curs 1928-1929
Curs 1929-1930
Curs 1930-1931
2. Documentació personal (FJM 2.1-FJM 2.9)
3. Documentació professional (FJM 3.1-FJM 3.6)
4. Documentació dels Camps de concentració de Saint Cyprien i Gurs
(FJM 4.1-FJM 4.33)
Revista Profesionales de la Enseñanza (FJM 4.31.1-FJM
4.32)

1. Documentació acadèmica
Codi: FJM 1.1
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: examen de ingreso: curso de 1926 a
1927
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 21 de abril de 1927, 3 de junio de 1927
Volum i suport: 1 full (215x154 mm)
Notes: Drets d’examen d’ingrés a l’Escola Normal i qualificació obtinguda: aprovat.
Llengua: Castellà
CURS 1927-1928 (8 docs.)
Codi: FJM 1.2
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Religión e historia sagrada
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 21 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Religió i història sagrada i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.3
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Caligrafia
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 22 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Cal·ligrafia i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
6

Codi: FJM 1.4
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Teoria i pràctica de la lectura
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, [24 de mayo de 1928?]
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Teoria i pràctica de la lectura i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.5
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Nocs. gens. de Geografía y Geog. regional
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Geografia i geografia regional lectura i
qualificació obtinguda: aprovat.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.6
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Nocs. y ejers. Aritmética y Geometría
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 21 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Aritmètica i geometria i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.7
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Nocs. gens. de Historia e Hist. E. Antigua
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 21 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història i història antiga i qualificació
obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.8
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Dibujo
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 21 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Dibuix i qualificació obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.9
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1927 a
1928: Música
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 8 de mayo de 1928, 22 de mayo de 1928
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Música i qualificació obtinguda: aprovat.
Llengua: Castellà
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CURS 1928-1929 (9 docs.)
Codi: FJM 1.10
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Música
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 21 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Música i qualificació obtinguda: aprovat.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.11
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Dibujo
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 21 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Dibuix i qualificació obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.12
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Historia de la Edat Media
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 21 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història de l’Edat Mitjana i qualificació
obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.13
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Religión y Moral
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 22 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Religió i moral i qualificació obtinguda:
notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.14
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Caligrafía
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 21 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Cal·ligrafia i qualificació obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.15
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Geografía de España
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Geografia d’Espanya i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.16
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Aritmetica y Geometría
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 23 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Aritmètica i geometria i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.17
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Pedagogía (1er curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 24 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Pedagogia (1r curs) i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.18
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1928 a
1929: Gramática Castellana (1er curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 14 de mayo de 1929, 25 de mayo de 1929
Volum i suport: 1 full (221x156 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Pedagogia (1r curs) i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
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CURS 1929-1930 (9 docs.)
Codi: FJM 1.19
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Prácticas de Enseñanza
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 20 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (222x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Pràctiques d’Ensenyament i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.20
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Gramática Castellana (2º curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 24 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (222x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Gramàtica castellana i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.21
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Física
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 21 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (222x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Física i qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.22
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Historia Natural
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 21 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (222x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història natural i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.23
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Geografia Universal
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, mayo 1930
Volum i suport: 1 full (222x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Geografia universal i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.24
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Algebra
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 21 de mayo de 192...?
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Àlgebra i qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà

13

Codi: FJM 1.25
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Historia de la Edad moderna
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 20 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història de l’Edat Moderna i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.26
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Pedagogía (2º curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930, 27 de ... 1930
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Pedagogia (2n curs) i qualificació obtinguda:
notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.27
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1929 a
1930: Francés (1er curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 16 de mayo de 1930
Volum i suport: 1 full (221x157 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Francès i qualificació obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
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CURS 1930-1931 (9 docs.)
Codi: FJM 1.28
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Historia Contemporánea
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 20 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història contemporània i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.29
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Prácticas de Enseñanza (2º curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 20 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Pràctiques d’ensenyament (2n curs) i
qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.30
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Agricultura
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 20 de 5 de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Agricultura i qualificació obtinguda:
excel·lent.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.31
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Ampliación de Geografia de España
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Ampliació de Geografia d’Espanya i
qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.32
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Elementos de Literatura espanyola
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 27 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Elements de literatura espanyola i
qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.33
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Rudimentos de Derecho y Legislación escolar
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 29 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Rudiments de Dret i legislació escolar i
qualificació obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.34
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Historia de la Pedagogia
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 29 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Història de la Pedagogia i qualificació
obtinguda: excel·lent.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.35
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Francés (2º curso)
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 21 de mayo de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Francès (2n curs) i qualificació obtinguda:
notable.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.36
Títol: Escuela Normal de Maestros de Gerona: derechos académicos: curso de 1930 a
1931: Química
Productor: Escuela Normal de Maestros de Girona
Data(es): 15 de mayo de 1931, 20 de 5 de 1931
Volum i suport: 1 full (219x159 mm)
Notes: Drets acadèmics de l’assignatura Química i qualificació obtinguda: notable.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 1.37
Títol: [Certificat d’assistència a les lliçons de Gramàtica Catalana Elemental]
Productor: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
Data(es): 2 de juny de 1931
Volum i suport: 1 full (275x214 mm)
Notes: Diploma d’assistència a les lliçons de Gramàtica Catalana Elemental
instaurades per l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana a l’Escola Normal de
Mestres de Girona (curs acadèmic de 1930-1931), amb una qualificació d’excel·lent i
signat pel president, Pompeu Fabra, i pel secretari d’aquesta Associació Protectora,
Josep Maria Jordà.
Llengua: Català
Codi: FJM 1.38
Títol: [Relació d’alumnes de la 1a promoció del curs 1934-1935 de l’Escola Normal
de la Generalitat]
Productor: Escola Normal de la Generalitat
Data(es): curs 1934-1935
Volum i suport: 1 full (321x218 mm)
Notes: Llistat de 32 alumnes inscrits a l’Escola Normal de la Generalitat, amb
anotacions manuscrites a bolígraf: Pagés (part inferior dreta); i amb llapis vermell: 1a
Promoció (part superior) i Total 33 (part inferior).
Llengua: Català
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Codi: FJM 1.39
Títol: Título de Maestro de primera enseñanza
Productor: Gobierno Provisional de la República Española. Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes
Data(es): 26 de junio de 1931
Volum i suport: 1 full (276x408 mm)
Notes: Fotocòpia del títol expedit per l’Escola Normal de Girona que l’acredita com a
mestre de primer ensenyament. Està signat per l’interessat (Josep Mir), pel Director
general de primer ensenyament i pel cap de la Secció. El document està emmarcat amb
una orla decorativa d’elements florals.
Al verso, document enganxat amb la informació, la data i el segell de registre
corresponents a diferents preses de possessió com a mestre. Les dates que hi figuren
són: Girona, 21 de setembre del 1931; Girona, 17 de novembre de 193-? (data il·legible);
Barcelona, 22 de novembre de 1934.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 1.40
Títol: [Certificat de participació a la Secció primera del II Concurs de Lectura i
Escriptura Catalanes de les Comarques de la Selva i Baix Empordà]
Productor: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana
Data(es): 3 de juliol de 1921
Volum i suport: 1 full (214x289 mm)
Notes: Certificat que acredita haver pres part a la Secció primera del II Concurs de
Lectura i Escriptura Catalanes de les Comarques de la Selva i Baix Empordà, celebrat
a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, signat pel jurat qualificador (quatre membres).
Llengua: Català
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2. Documentació personal
Codi: FJM 2.1
Títol: [Bitllet de 50 pessetes]
Productor: Banco de España
Data(es): Madrid, 25 de abril de 1931
Volum i suport: 1 bitllet (86x131 mm)
Notes: Bitllet de 50 pessetes amb número de sèrie 6,378,271 imprès per Bradbury,
Wilkinson & Cº Lº a New Malden (Surrey, Anglaterra). A l’anvers, bust del Pintor
madrileny Eduardo Rosales. Al revers, escena del quadre “La Muerte de Lucrecia”.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 2.2
Títol: [Segells de la República Espanyola]
Productor: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Data(es): [1930-1934?]
Volum i suport: 4 segells, 25x20 mm sobre suport de cartró (35 mm de diàmetre)
Notes: Segell amb la cara de Blasco Ibáñez, valor: 5 cèntims; segell amb la cara de R.
Zorrilla, 25 cèntims; segell fiscal de la Segona República Especial Movil, 10 cèntims;
segell fiscal de la Segona República Especial Movil, 15 cèntims.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 2.3
Títol: Copia de la Escritura de Mandato Nº 33/1.956 otorgada por Don José Mir
Fábrech ante Don Simón Marín García, Cónsul de España en Perpiñan
Productor: Servicio Consular de España?
Data(es): 14 de junio de 1956
Volum i suport: 4 pàgines (218x169 mm)
Notes: document notarial per conferir poders a favor de la seva mare (Josefa Fábrech
Fradera) per a l’acceptació i la posterior gestió de l’herència del seu pare (José Mir
Barreras).
Llengua: Castellà
Codi: FJM 2.4
Títol: [Document amb les instruccions per fer l’atorgació de poders]
Productor: Servicio Consular de España?
Data(es): [1956?]
Volum i suport: 1 full (163x220 mm)
Notes: Document manuscrit on s’expliquen les instruccions d’atorgació de poders a
la seva mare per poder acceptar l’herència. Recull dues opcions, la primera és que el
cònsol espanyol actuï de notari en funcions i la segona és presentar-ho davant d’un
notari francès i que el document sigui validat pel cònsol espanyol.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 2.5.1
Títol: [Diari personal]
Productor: Josep Mir Fàbrech
Data(es): 1944
Volum i suport: 31 pàgines (206x155 mm)
Notes: Diari personal en una llibreta dels mesos de setembre-desembre de 1944. Les
anotacions són en bolígraf. Algunes pàgines estan malmeses i desenganxades de la
llibreta. Relata el pas fronterer en la clandestinitat.
Llengua: Català
Codi: FJM 2.5.2
Títol: [Sol·licitud de baixa de l’exèrcit]
Productor: [Josep Mir Fàbrech]
Data(es): 1 de febrero de 1945
Volum i suport: 1 full (270x210 mm)
Notes: Document en què Josep Mir sol·licita al Sr. Jefe de la 5a companyia la baixa
de l’exèrcit per poder ser nomenat mestre de castellà en un col·legi d’educació
secundària d’ensenyament francès.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 2.5.3
Títol: [Llistat de llocs del recorregut d’entrada a la frontera]
Productor: Josep Mir Fàbrech
Data(es): [1944-1945?]
Volum i suport: 1 full (211x151 mm)
Notes: Enumeració de pobles i indrets per on van passar quan volien travessar la
frontera. Document manuscrit a llapis i gargot amb tinta negra.
Llengua: Català
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Codi: FJM 2.6
Títol: Mapa del Montseny escala 1:50.000
Productor: Centre Excursionista de Catalunya
Data(es): 1924
Volum i suport: 1 full pleg. (467x620 mm)
Notes: Mapa del Montseny, publicat pel Centre Excursionista de Catalunya, a l’any
1924. Triangulacions de I i II ordre del Servei Geogràfic de Catalunya. Triangulació de
III ordre del Sevei Geogràfic de Catalunya. Executat a base d’altres mapes existents i
en part aixecat de nou per Léo Aegerter (Eng. Topògraf). Imprès per Estudios y
Construcciones Locher S.A. Barcelona, Geograph. Anst. Kümmerly & Frey. Bern.
Senyalitzacions i anotacions manuscrites amb retolador vermell.
Llengua: Català
Codi: FJM 2.7
Títol: [Retrat de Josep Mir]
Productor: [Desconegut]
Data(es): [s.d.]
Volum i suport: 1 full (217x268 mm)
Notes: Caricatura de perfil i frontal de Josep Mir.
Llengua: No aplicable
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Codi: FJM 2.8
Títol: Carnet de identidad
Productor: Regimiento de Infantería nº 10
Data(es): 5 de juliol de 1934
Volum i suport: 1 cartolina pleg. (112x81 mm)
Notes: Carnet d’identitat expedit pel Regiment d’Infanteria nº 10, on hi consten: el
nom, destinació (Maestro de escuela de analfabetos), el lloc de naixement, la professió,
número de fusell, número de matxet, sap llegir, sap escriure, data d’ingrés a files (1
gener 1934), signatura del Capità i fotografia i signatura de Josep Mir.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 2.9
Títol: [Fe de vida i estat de Josep Mir Fàbrech]
Productor: Consulado General de España en Perpiñán
Data(es): 27 Diciembre 1979
Volum i suport: 1 full (297x210 mm)
Notes: Fotocòpia de la fe de vida i estat emesa pel Consulat espanyol a Perpinyà, amb
data 27 de desembre de 1979. El document està signat per Maria Tubau per ordre del
Cònsul General d’Espanya a Perpinyà. Josep Mir va sol·licitar aquest document oficial
per poder tramitar la pensió de jubilació que li corresponia de l’Estat espanyol com a
mestre d’EGB.
Llengua: Castellà
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3. Documentació professional
Codi: FJM 3.1
Títol: Relació dels alumnes de 4rt. Any del Grau Professional d’aquesta Escola [sic]
Noraml, amb expressió de les places que han elegit els interessats per a cursar les
pràctiques docents
Productor: Escola Normal de Barcelona (Generalitat)
Data(es): [1931-1935?]
Volum i suport: 1 full (319x221 mm)
Notes: Llista d’alumnes i assignació de centres de pràctiques, amb anotació
manuscrita a llapis: “fer una copia adjunt 864”.
Llengua: Català
Codi: FJM 3.2
Títol: [Nomenament de Josep Mir com a mestre de l’Escola de Gelida]
Productor: Consejo Local de Primera Enseñanza (Gelida)
Data(es): 28 de febrero de 1936
Volum i suport: 2 fulls (316x215 mm)
Notes: Dues còpies compulsades del document de nomenament de Josep Mir com a
professor de l’Escola de Gelida, signat pel secretari del Consejo Local de Primera
Enseñanza José Sáenz i segellat pel president C. Almirall. Una de les còpies conté una
esmena manuscrita de la data de presa de possessió de la plaça (en comptes de “seis
de febrero de mil novecientos treinta y seis” es llegeix “Marzo”).
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 3.3
Títol: [Notes per la preparació d’un examen d’història d’Europa]
Productor: [Josep Mir Fàbrech?]
Data(es): [1934-1936?]
Volum i suport: 2 fulls (218x169 mm)
Notes: Dos fulls de quartilla amb anotacions manuscrites referents a períodes
històrics d’Espanya, França i Bèlgica, amb el que semblen unes possibles puntuacions
per a la preparació d’un examen.
Llengua: Francès i castellà
Codi: FJM 3.4
Títol: [Fotografia del dia de la seva jubilació com a lector d’espanyol]
Productor: Desconegut
Data(es): [1978?]
Volum i suport: 1 fotografia (115x177 mm)
Notes: Fotografia del dia de la seva jubilació com a professor espanyol (2n exili i
destinació definitiva a Narbona). Juntament amb ell hi apareixen tres dones no
identificades.
Llengua: No aplicable
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Codi: FJM 3.5
Títol: Nomination de M. Mir-Fabrech en qualité de lecteur d’espagnol au Cours
complémentaire de Cité
Productor: Ajuntament de Narbona
Data(es): 15 Janvier 1951
Volum i suport: 1 full (274x212 mm)
Notes: Nomenament com a professor d’espanyol al “Cours complémentaire de Cité”
per part de l’Ajuntament de Narbona, signat per l’alcalde. També hi apareixen les
hores que dedicarà aquest i la remuneració que se li facilitarà per prendre possessió
d’aquest càrrec.
Llengua: Francès
Codi: FJM 3.6
Títol: Hoja de servicios
Productor: Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la provincia
Data(es): [juliol 1936?]
Volum i suport: DIN-A3 plegat (318x223 mm) + 1 fotocòpia DIN-A4 (333x222 mm)
Notes: Full de serveis on s’anoten algunes dades personals (nom i cognoms, lloc i data
de naixement, edat i títols que posseeix) i els seus antecedents acadèmics. Hi consten
les destinacions a Celrà (com a interí), Barcelona (com a mestre i alumne), Manresa i
Gelida (com a mestre propietari provisional). La còpia en DIN-A4 reprodueix només
la primera pàgina del full de serveis.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 3.7
Títol: El Escolar : periódico infantil
Productor: Grupo Escolar Cervantes
Data(es): 1º de Julio de 1942
Volum i suport: 6 fulls (295x213 mm)
Notes: Número 18 (año III) del Diari infantil El Escolar (juliol 1942).
Llengua: Castellà
Codi: FJM 3.8
Títol: Fiche d’identité de travailleurs étrangers
Productor: Groupe départemental de travailleurs étrangers. Groupe 541 (Gers)
Data(es): 20 octubre 1942
Volum i suport: 1 cartolina (100x149 mm)
Notes: Carnet d’identitat de treballador estranger de Josep Mir. Inclou: nom i
cognoms, data i lloc de naixement, nacionalitat, professió, persona de contacte en cas
d’urgència, dades físiques (alçada, color d’ulls, nas, color de pell, cabells i bigoti),
fotografia i empremtes digitals. Està signat pel Cap del Grup de Gers. Conté dos
controls, signats per l’alcalde de Miélan, el 20 d’octubre de 1942 i el 29 de maig de
1948 i una menció de validesa fins el 30 setembre 1943, així com diversos segells.
Llengua: Francès
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Codi: FJM 3.9
Títol: [Comunicació del nomenament de Josep Mir com a mestre interí de l’Escola
Nacional de Celrà]
Productor: Consejo Provincial de Primera Enseñanza (Gerona)
Data(es): 7 de novembre de 1931
Volum i suport: 1 full (220x165 mm)
Notes: Notificació signada pel President del Consell Provincial en que s’informa Josep
Mir del seu nomenament com a interí de l’escola de Celrà. També se li demana que
presenti uns documents, que se li detallen al marge esquerre, després de la seva presa
de possessió. Document segellat pel Consell.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 3.10
Títol: [Carta en què Josep Mir comunica el seu cessament voluntari com a mestre
interí de l’escola de Celrà]
Productor: Josep Mir Fàbrech
Data(es): 31 de desembre de 1931
Volum i suport: 1 full (222x164 mm)
Notes: Carta manuscrita en què Josep Mir comunica el seu cessament voluntari com
a mestre interí de l’escola de Celrà per poder continuar els seus estudis a l’Escola
Normal de la Generalitat. També demana ser donat de baixa de la llista d’aspirants a
interinitats de la província de Girona, per incompatibilitat amb els estudis.
Llengua: Castellà

29

Codi: FJM 3.11
Títol: Instruccions al professorat de colònies escolars
Productor: Ajuntament de Barcelona. Comissió de Cultura
Data(es): Juliol de 1934
Volum i suport: 1 fulletó (24 p.) (239x168 mm)
Notes: Instruccions pels professors de colònies escolars referents a les directrius de
l’activitat de les colònies (exercicis físics, banys de sol i mar), observacions sobre
aspectes com la higiene, el material les visites, etc., les condicions d’allotjament i
manutenció dels escolars i les instruccions meteorològiques.
Llengua: Català
Codi: FJM 3.12
Títol: Menú del campament dia 24-25 d’agost
Productor: [Desconegut]
Data(es): 24-25 d’agost de 1934
Volum i suport: 1 cartolina (223x154 mm)
Notes: Formulari tipus de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
emplenat (amb lletra manuscrita) amb les dades concretes de la colònia escolar de
Turissa (Tossa de Mar) del menú dels dies 24 i 25 d’agost de 1934 (esmorzar, dinar,
berenar i sopar). Conté a la part superior l’anotació “Llorell” manuscrita.
Llengua: Català
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Codi: FJM 3.13
Títol: [Dibuixos d’una vista de Tossa de Mar]
Productor: A. F. C.?
Data(es): 1933
Volum i suport: 2 fulls (204x280 mm)
Notes: 2 dibuixos de Tossa de Mar. El primer, esbós a llapis d’una vista de Tossa de
Mar, amb anotacions manuscrites sobre diverses localitzacions i l’orientació.
Segurament fets durant les colònies a Tossa de Mar. El segon, dibuix d’una vista de
Tossa de Mar, mb tinta negra, acolorit amb aquarel·la (?). Signat A. F. C. 33.
Llengua: Català
Codi: FJM 3.14
Títol: [Reproduccions per acolorir]
Productor: Desconegut
Data(es): [1933-1934?]
Volum i suport: 5 fulls (diverses mides: 4 de 205x139 mm, 1 de 278x205 mm)
Notes: 4 reproduccions en b/n i 1 en color d’objectes i paisatges, segurament
destinades a exercicis d’acoloriment per part dels alumnes de les colònies. Les
composicions són: una cantimplora d’aigua, un paisatge amb arbres, un fogó de
càmping, unes tendes de campanya i l’entrada d’una casa (aquest acolorit).
Llengua: No aplicable
Codi: FJM 3.15
Títol: Buque recreo, con motor de goma
Productor: Desconegut
Data(es): [1933-1934?]
Volum i suport: 1 full (194x257 mm)
Notes: Dibuix a llapis de les diferents parts que componen una embarcació de lleure,
amb anotacions manuscrites amb els noms.
Llengua: Castellà
31

Codi: FJM 3.16
Títol: [Dibuixos dels alumnes de les colònies d’estiu]
Productor: Josep Payà, Enric Flores, desconegut
Data(es): 1933
Volum i suport: 1 full (140x204 mm), 3 fulls (204x280 mm)
Notes: Dibuixos a llapis dels alumnes de les colònies d’estiu. El primer, signat per
Josep Payà, reprodueix l’anvers i revers d’un campament en una clariana de bosc; el
segon, signat per Enric Flores (9 anys), Grup Ruyra 1933, reprodueix unes roques, una
atzavara i un xai; el tercer, anònim, reprodueix un paisatge amb unes ruines d’una
ermita; el quart és una marina que reprodueix una barca de pesca, en una platja
Llengua: No aplicable
Codi: FJM 3.17
Títol: Com distribuïm la feina en les nostres acampades
Productor: Manuel Torres, Josep Navarro, P. Palau, Vicenç Sànchez
Data(es): [1933-1934?]
Volum i suport: 3 fulls (280x204 mm)
Notes: Redaccions escrites a màquina de quatre alumnes de les colònies d’estiu
explicant el repartiment de tasques quan es fan acampades. Tots signen el seu
fragment de redacció i inclouen l’edat (tots tenen 12 anys).
Llengua: Català
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Codi: FJM 3.18
Títol: [Programa de festa major de Tossa de Mar 1934]
Productor: [Ajuntament de Tossa de Mar]
Data(es): 1934
Volum i suport: 1 cartolina i 1 full plegat (146x104 mm)
Notes: Programa de festa major de Tossa de Mar de l’any 1934, escrit amb el nom
romà (Turissa), amb les activitats de dissabte dia 4 i diumenge dia 5. A l’interior de la
cartolina es pot apreciar una anotació manuscrita en llapis: desenrotllament. A
l’anvers, gravat calcogràfic amb una pubilla i un hereu, acolorits a mà; al revers, gravat
calcogràfic representant un paisatge de la costa amb una atzavara en primer pla.
Llengua: Català
Codi: FJM 3.19
Títol: [Programa de festa major de Tossa de Mar]
Productor: [Ajuntament de Tossa de Mar]
Data(es): [1934]
Volum i suport: 1 full plegat (126x99 mm)
Notes: Programa de festa major de Tossa de Mar de l’any 1934, escrit amb el nom
romà (Turissa), amb les activitats de dissabte dia 4 i diumenge dia 5. A l’anvers, gravat
calcogràfic amb una pubilla i un hereu, acolorits a mà; al revers, gravat calcogràfic
representant un paisatge de la costa amb una atzavara en primer pla, acolorida a mà.
Llengua: Català
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Codi: FJM 3.20
Títol: Jocs Olímpics Turissa
Productor: [Ajuntament de Tossa de Mar]
Data(es): 1933
Volum i suport: 5 fulls (1 plegat i els altres solts) (214x157 mm)
Notes: Programa dels Jocs Olímpics infantils de Tossa de Mar, de l’any 1933, amb les
diferents proves. A la coberta, gravat calcogràfic amb un herald, acolorit a mà; al verso
del darrer full, gravat calcogràfic amb un paisatge que representa una platja, una tenda
de campanya i un pi.
Llengua: Català
Codi: FJM 3.21
Títol: [Designació de Josep Mir com a professor del segon torn de la Colònia Escolar
de Santa Fé del Montseny]
Productor: Ajuntament de Barcelona. Secció de Cultura, Colònies Escolars
Data(es): 17 de juliol del 1935
Volum i suport: 1 full (227x154 mm)
Notes: Document de comunicació a Josep Mir de la seva designació com a professor
per al segon torn de la Colònia Escolar de Santa Fé del Montseny. Està signat pel
Conseller-Regidor, segellat per les Oficines Municipals de Cultura de Barcelona.
Llengua: Català
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Codi: FJM 3.22
Títol: [Document de nomenament provisional, presa de possessió i cessament de
Josep Mir Fabrech com a mestre de l’escola nacional de Manresa]
Productor: Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Barcelona
Data(es): 16 de setembre de 1935, 17 de setembre de 1935, 26 de gener de 1936
Volum i suport: 2 fulls (329x219 mm)
Notes: Fotocòpia del document oficial que inclou el nomenament, la presa de
possessió i el cessament de Josep Mir Fàbrech com a mestre provisional de l’escola
nacional de Manresa. Cessa de plaça per ocupar la plaça en propietat. El document
està mecanoscrit i signat pel Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza
i pel President i el Secretari del Consejo Local de 1ª Enseñanza de Manresa.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 3.23
Títol: [Petició d’autorització per disposar d’aules escolars per impartir classes als fills
dels immigrants]
Productor: Josep Vilalta, Josep Mir
Data(es): 23 d’octubre de 1946
Volum i suport: 1 full (270x209 mm)
Notes: Carta adreçada per Josep Mir i Josep Vilalta a l’alcalde de Narbona per
demanar-li que els siguin cedides unes aules d’una escola del centre de la ciutat per
impartir, després de l’horari lectiu, classes de castellà, història i geografia als fills dels
immigrants espanyols.
Llengua: Francès
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Codi: FJM 3.24
Títol: [Carta de l’alcalde de Narbona al Prefecte i al Sots-Prefecte del Departament
d’Aude i a l’Inspector d’Ensenyament Primari de Narbona sobre la cessió d’aules per a
les classes a fills d’immigrants]
Productor: Maire de Narbonne
Data(es): 31 d’octubre de 1946
Volum i suport: 1 full (210x135 mm)
Notes: Carta de l’alcalde de Narbona al Prefecte i al Sots-Prefecte del Departament
d’Aude i a l’Inspector d’Ensenyament Primari de Narbona comunicant el seu vist-iplau a la petició de Josep Mir i Josep Vilalta sobre la cessió d’aules per a les classes a
fills d’immigrants.
Llengua: Francès
Codi: FJM 3.25
Títol: [Carta del Sots-Prefecte de Narbona a l’Inspector de Primària de Narbona sobre
la cessió d’aules per a les classes a fills d’immigrants]
Productor: Sous-Préfecture de Narbonne
Data(es): 5 de novembre de 1946
Volum i suport: 1 full (214x137 mm)
Notes: Carta que el Sots-Prefecte de Narbona adreça a l’Inspector de Primària de
Narbona per trasmetre-li la petició de Josep Vilalta i Josep Mir perquè els siguin
cedides unes aules per fer classes als fills dels immigrants espanyols i per donar-hi el
seu vist-i-plau.
Llengua: Francès
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Codi: FJM 3.26
Títol: [Carta de l’Inspector de Primària de Narbona al Director de la Ciutat sobre la
cessió d’aules per a les classes a fills d’immigrants]
Productor: Inspecteur Primaire de Narbonne
Data(es): 7 -12-1946
Volum i suport: 1 full (211x135 mm)
Notes: Carta manuscrita que l’Inspector de Primària de Narbona adreça a M.
Ayrolles, Dr Cité, perquè aquest trasmeti a Josep Vilalta i Josep Mir que si volen
obtenir el permís per utilitzar aules escolars, fora d’horari lectiu, per fer classes als fills
dels immigrants hauran de complir les instruccions de l’ordenança municipal C. M. De
12-7-1939.
Llengua: Francès
Codi: FJM 3.27
Títol: Conditions d’ouverture des cours de langues étrangères
Productor: Ministère de l’Éducation Nationale, Direction de l’Enseignement du 1er
Degré, 2ème Bureau ; Inspecteur Primaire de Narbonne
Data(es): 12 Juillet 1939 ; 6-12-1946
Volum i suport: 1 full (310x209 mm)
Notes: Document mecanoscrit que detalla les condicions d’obertura de cursos de
llengües estrangeres. Emès per la Direction de l’Enseignement du 1er Degré i adreçat
als Inspecteurs d’Académie. Signat per M. Sorre, Directeur de l’Enseignement du 1er
Degré. Al final del document, anotació manuscrita, signada per l’inspector de primària
(Narbona, 6-12-1946), que informa que aquestes condicions han estat transmeses a
Josep Mir i Josep Vilalta, en relació a la seva petició de cessió d’aules per fer classes
als fills dels immigrants.
Llengua: Francès
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Codi: FJM 3.28
Títol: Certificat de stage
Productor: Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active, Région de
Toulouse
Data(es): 17 avril 1949
Volum i suport: 1 full (269x210 mm)
Notes: Certificat d’assistència de Josep Mir al curs de formació de monitors de
colònies de vacances, celebrat entre els dies 10 i 20 d’abril de 1949, a Creps-Lespinet.
Al revers hi consten les valoracions del cap del curs, on hi destaca l’especial interés de
Josep Mir pels jocs esportius.
Llengua: Francès
Codi: FJM 3.29
Títol: Demande de poste pour una Colonie laïque: moniteur
Productor: Josep Mir Fàbrech
Data(es): 1949
Volum i suport: 1 full (273x215 mm)
Notes: Formulari de la Fédération des Oeuvres Laïques de Vacances d’enfants et
d’adolescents de la Haute-Garonne i del Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation actives (C.E.M.E.A.), emplenat per Josep Mir per sol·licitar una plaça de
monitor de colònies pel període comprès entre l’1 d’agost i el 30 de setembre de 1949,
preferentment a la regió dels Alps marítims. Signat per Josep Mir.
Llengua: Francès
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Codi: FJM 3.30
Títol: [Carta de sol·licitud de renovació del nomenament com a assistent de castellà]
Productor: Josep Mir Fàbrech
Data(es): Juny 1951
Volum i suport: 1 full (260x208 mm)
Notes: Carta manuscrita de Josep Mir al Ministre de l’Education Nationale per
sol·licitar la renovació del seu nomenament com a assistent de castellà al Collège
Classique de Jeunes Filles de Narbonne. El document inclou el segell de l’Inspection
Académique de l’Aude (14 juin 1951); el vist-i-plau manuscrit i signat de la Directora
del Collège (Narbonne, 11.6.1951); i una anotació manuscrita i signada de l’Inspecteur
d’Académie sobre el procediment de les propostes de nomenament (Carcassonne, 14
juin 1951).
Llengua: Francès
Codi: FJM 3.31
Títol: [Carta de Josep Mir al gestor José Martínez-Orozco Martí sobre la seva pensió
de jubilació]
Productor: Josep Mir Fabrech
Data(es): 2 de febrero de 1980
Volum i suport: 1 full (270x210 mm)
Notes: Carta manuscrita que Josep Mir adreça al gestor José Martínez-Orozco Martí
o Francisco Montesinos, de Barcelona, en resposta a una carta rebuda sobre la seva
jubilació com a mestre d’E.G.B., per a la tramitació de la qual era necessari un certificat
de fe de vida i estat de Josep Mir, emès pel Consulat espanyol a Perpinyà. Josep Mir
pregunta quines formes de cobrament són possibles per poder-ne escollir una.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 3.32
Títol: [Carta de José Martínez-Orozco Martí a Josep Mir sobre el reconeixement de la
seva pensió de jubilació com a mestre d’EGB]
Productor: José Martínez-Orozco Martí
Data(es): 21 de mayo de 1980
Volum i suport: 1 full (159x216 mm)
Notes: Carta mecanoscrita del gestor José Martínez-Orozco Martí a Josep Mir per
comunicar-li el reconeixement de la seva pensió de jubilació com a mestre d’EGB.
També li esmenta els tràmits necessaris: el reconeixement de firma, la presentació de
l’expedient d’Alta en Nòmina i la Cèdula de notificació al Consulat i la certificació de
tot l’expedient per part del Cònsul. La documentació signada ha de ser retornada al
gestor per poder començar a percebre la pensió. El pagament es farà mitjançant xec
bancari en francs. Cada dos mesos Josep Mir haurà de remetre un certificat de Fe de
Vida i Estat, emès pel Consulat.
Llengua: Castellà
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4. Documentació dels Camps de concentració de Saint
Cyprien i Gurs
Codi: FJM 4.1
Títol: Gràfica de los alumnos de cultura general
Productor: [Josep Mir Fàbrech]
Data(es): [1940-1944]
Volum i suport: 1 full (268x209 mm)
Notes: Gràfica dels alumnes de cultura general del camp de concentració de “Saint
Cyprien” dels mesos de maig i juny dividits per nivells d’estudi (analfabets, elemental,
mitjà i superior).
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.2
Títol: Gràfica de las clases de idiomas
Productor: [Josep Mir Fàbrech]
Data(es): [1940-1944]
Volum i suport: 1 full (268x206 mm)
Notes: Gràfica de les classes d’idiomes del Camp de concentració de Sant Cebrià dels
mesos de maig i juny dividits per assignatures (francès, anglès, rus i alemany). L’escala
de la gràfica és de 1:20.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.3
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien en la semana comprendida entre los dias 10 y 16 de abril de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 17 de abril de 1939
Volum i suport: 3 fulls (268x210 mm)
Notes: Informe de la feina realitzada pels professionals de l’ensenyament del Camp
de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara millores materials,
estat moral dels companys, necessitats, altes i baixes, relacions amb el comandament.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.4
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien en la semana comprendida entre los dias 17 y 23 de abril de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 24 abril 1939
Volum i suport: 5 fulls (270x211 mm)
Notes: Informe de la feina realitzada pels professionals de l’ensenyament del Camp
de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara millores materials,
estat moral dels companys, necessitats, altes i baixes, relacions amb el mando, etc.
També s’adjunta el programa del Festival organitzat per la Comissió de Cultura dels
Professionals de l’Ensenyament en honor als comandaments i el programa de
l’Exposició de caricatures personals de German Horacio, que es realitzarà al barracó
de cultura i el pintor dissertarà sobre el tema “La evolución de la caricatura”.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.5
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien en la semana comprendida entre los dias 23 y 30 de abril de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 30 de abril 1939
Volum i suport: 5 fulls (272x211 mm)
Notes: Informe de la feina realitzada pels professionals de l’ensenyament del Camp
de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara millores materials,
estat moral dels companys, necessitats, material rebut, altes i baixes i relacions amb el
comandament.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.6
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : datos estadísticos : semana del 1 al 6 de mayo de
1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana de 1 a 6 de mayo de 1939
Volum i suport: 4 fulls (209x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres,
entre ells Josep Mir.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.7
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : datos estadísticos : semana del 6 al 13 de mayo de
1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana del 6 al 13 de mayo de 1939
Volum i suport: 4 fulls (209x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.8
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : datos estadísticos : semana del 13 al 20 de mayo de
1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana del 13 al 20 de mayo de 1939
Volum i suport: 2 fulls (209x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.9
Títol: Trabajo cultural: informe de las escuelas
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): 27 de mayo de 1939
Volum i suport: 3 fulls (210x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i Classes
Especials (francès), impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos
mestres, entre ells Josep Mir.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.10
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : resumen estadístico : semana del 3 al 10 de junio
de 1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana del 3 al 10 de junio 1939
Volum i suport: 3 fulls (210x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres.
Apareix també una gràfica molt visual pintada amb diversos colors on s’especifiquen
camps com ara alumnes, mestres, barracons i classes.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.11
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : datos estadísticos : semana del 3 al 10 de junio 1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana del 3 al 10 de junio 1939
Volum i suport: 11 fulls (209x271 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres,
entre ells Josep Mir.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.12
Títol: Trabajo cultural. Escuelas : resumen estadístico : semana del 10 al 17 de junio
1939
Productor: Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint Cyprien
Data(es): semana del 10 al 17 de junio 1939
Volum i suport: 3 fulls (210x270 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i
Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres,
entre ells Josep Mir.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.13
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 1 y 7 de mayo de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 7 de mayo de 1939
Volum i suport: 6 fulls (270x210 mm)
Notes: Informe número 5 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). Recompte d’alumnes
de l’assignatura “Trabajo Cultural”. S’expliciten alguns apartats com ara altres
activitats, millores materials, estat moral dels companys, necessitats, material rebut,
altes i baixes, relacions amb el comandament, etc.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.14
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 7 y 14 de mayo de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 14 de mayo de 1939
Volum i suport: 7 fulls (271x211 mm)
Notes: Informe número 6 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns
apartats com ara als camps, altres activitats, millores materials, estat moral dels
companys, necessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els comandaments.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.15
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 14 y 21 de mayo de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 21 de mayo de 1939
Volum i suport: 6 fulls (270x211 mm)
Notes: Informe número 7 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). Recompte d’alumnes
de l’assignatura d’Idiomes. S’expliciten alguns apartats com ara les impressions
generals, altres activitats, el butlletí, l’exposició, el cor, millores materials, estat moral
dels companys, necessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els
comandaments del camp.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.16
Títol: Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo
de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 22 y 28 de mayo de 1939
Productor: Comisión de ayuda a los Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 28 de mayo de 1939
Volum i suport: 6 fulls (270x211 mm)
Notes: Informe número 8 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). Recompte d’alumnes
de les assignatures Cultura General i Idiomes. S’expliciten alguns apartats com ara
les impressions generals, altres activitats, el cor, millores materials, estat moral dels
companys, necessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els
comandaments del camp.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.17
Títol: Desarrollo del Trabajo
Productor: Comisión de Cultura. Profesionales de la enseñanza
Data(es): 16-VI-1939
Volum i suport: 8 pàgines, 2 fulls (269x209 mm)
Notes: Estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General i Idiomes
(Francès), impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres,
entre ells Josep Mir, de les setmanes del 5 al 10 de juny, del 12 al 19, del 19 al 24 i de
l’1 de juliol. Anotacions manuscrites a llapis als marges. El darrer full sembla el resum
total de les dades.
S’especifiquen camps com ara alumnes, mestres, barracons, hora, especialitat,
col·laboradors i classes.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.18
Títol: Índice del Trabajo escolar en el campo de concentración de Saint Cyprien
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): julio 1939
Volum i suport: 25 fulls (138x216 mm)
Notes: Memòria de la tasca realitzada pels professionals de l’ensenyament al Camp
de concentració de Saint Cyprien.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.19
Títol: Apartado del Índice del Trabajo escolar en el Campo de concentración de Saint
Cyprien
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): julio 1939
Volum i suport: 3 fulls (268x208 mm)
Notes: Resum d’estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General
i Idiomes, impartides al camp de concentració de Saint Cyprien per diversos mestres,
entre ells Josep Mir. Es tracta de l’informe de les escoles de la setmana del 27 al 3 de
juny de 1939. En l’últim full, a la part superior dreta, hi ha manuscrita a llapis una
anotació: “Mir”.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.20
Títol: Proyecto sobre la organización del trabajo cultural en los campos de
concentración de Saint Cyprien
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): marzo de 1939
Volum i suport: 8 fulls (269x209 mm)
Notes: Conjunt format pel Projecte sobre la organització del treball cultural als camps
de concentració, l’ampliació del mateix projecte i el projecte d’acondicionament del
barracó de cultura.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.21
Títol: “Club-Escuela” : islote B
Productor: [Comisión de Cultura. Islote B. Campo de concentración de Gurs]
Data(es): [agost 1939?]
Volum i suport: 1 full (270x210 mm)
Notes: Document on es demana l’entrega de qualsevol obra de tipus literari o plàstic
(dibuixos, puntures, poesies, escrits, cançons, etc.) a la Comissió de Cultura del Camp
de concentració de Gurs, per tenir constància de les vivències i la situació dels refugiats
i amb la possible finalitat d’editar un llibre.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.22
Títol: [Resum estadístic de les classes impartides al Barracó de Cultura del Islote “B”]
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Gurs]
Data(es): 21 agosto 1939
Volum i suport: 2 fulls (270x209 mm)
Notes: Resum d’estadístiques d’alumnes i classes de les assignatures Cultura General,
Especialitats i Idiomes, impartides al camp de concentració de Gurs per diversos
mestres, entre ells Josep Mir.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.23
Títol: I. Programas: plan unilateral y plan cíclico
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): 1939
Volum i suport: 1 volum amb fulls plegats i diverses presentacions de pàgina
(269x318 mm)
Notes: Recull de programes de graduat de les assignatures de Llenguatge,
matemàtiques, gramàtica, literatura espanyola, aritmètica, geometria, geografia
d’Espanya i universal. Fulls amb orientació vertical i horitzontal, fulls plegats i fulls
enganxats.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.24
Títol: Nota
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): [1939]
Volum i suport: 1 full (268x208 mm)
Notes: Nota explicativa de la manca de l’apartat III (“Datos sobre maestros y
col·laboradores”) del conjunt de documents de programes i plantilles.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.25
Títol: IV. Charlas de Geografía y Historia
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): [1939]
Volum i suport: 1 volum amb fulls plegats i diverses presentacions de pàgina
(269x318 mm)
Notes: Recull de xerrades de geografia, història, economia i política. Fulls amb
orientació horitzontal alguns enganxats sobre fulls verticals.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.26
Títol: V. Modelo del desenvolvimiento semanal de las charlas (Geografía e Historia)
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): semana del 3 al 9 de junio [1939]
Volum i suport: 2 fulls (268x208 mm)
Notes: Quadre-resum de les xerrades de les assignatures de Geografia i Història
durant la setmana del 3 al 9 de juny.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.27
Títol: VI. Modelos de estadillos delegados subdelegados y maestros
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Comisión de Cultura. Campo de
concentración de Saint Cyprien]
Data(es): [1939]
Volum i suport: 4 fulls (268x207 mm)
Notes: Plantilles per la recollida de dades estadístiques.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.28
Títol: VII. Estadillos debidamente llenos correspondientes a una semana de trabajo
escolar
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Comisión de Cultura. Campo de
concentración de Saint Cyprien]
Data(es): [1939]
Volum i suport: 1 full (268x208 mm)
Notes: Possible portada de document amb l’anotació manuscrita en llapis:
“Suprimido”.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.29
Títol: VIII. Plano descriptivo del funcionamiento escolar en la calle “C”
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Campo de concentración de Saint
Cyprien]
Data(es): 10-17 junio de 1939
Volum i suport: 2 fulls (268x208 mm)
Notes: Plànol dels barracons del carrer “C” amb les classes que s’imparteixen i el
nombre d’alumnes.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.30
Títol: 11. Aviso solicitando colaboradores
Productor: [Profesionales de la enseñanza. Comisión de Cultura Campo de
concentración de Saint Cyprien]
Data(es): 2 junio 1939
Volum i suport: 2 fulls (268x208 mm)
Notes:
Llengua: Castellà

Revista Profesionales de la Enseñanza
Codi: FJM 4.31.1
Títol: [Il·lustració per a la contraportada d’una edició especial de Profesionales de la
Enseñanza]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [1939-1944?]
Volum i suport: 2 fulls (288x220 mm)
Notes: Portada i contraportada d'un número especial de la revista Profesionales de
la Enseñanza. Inclou monograma amb les sigles FETE (Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza) ITE sobre cartolina.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.2
Títol: [Profesionales de la Enseñanza: hoja de información diària, núm. 1. 28-021939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 28/02/1939
Volum i suport: 1 full (269x210 mm)
Notes: Full d’informació diària núm.1 del camp de concentració de Saint Cyprien.
Document escrit a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.3
Títol: [Profesionales de la Enseñanza. Índice. 1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): febrer-agost 1939
Volum i suport: 3 fulls (268x207 mm)
Notes: Índex de la revista Profesionales de la Enseñanza que inclou les publicacions
de Saint Cyprien (butlletins del número 23 al 32) i les de Gurs (butlletins del 33 al 37).
Al principi integra una dedicatòria i un pròleg.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.4
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, número-resúmen. Prólogo. 1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [1939]
Volum i suport: 1 full (270x210 mm)
Notes: Pròleg del número-resum (compilació de les millors pàgines) del Butlletí
professional de la revista d’octubre de 1939.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.5
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, número-resúmen. A José Mir Fabrech. 1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [1939]
Volum i suport: 2 full (270x210 mm)
Notes: Dedicatòria a Josep Mir publicada al número-resum (compilació de les millors
pàgines) del Butlletí professional de la revista d’octubre de 1939. Camp de
concentració de Gurs.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.6
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 23. 14-04-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [14/04/1939]
Volum i suport: 2 fulls (269x209 mm) + 1 fotocòpia (292x210 mm)
Notes: Butlletí número 23 de la revista Profesionales de la Enseñanza, abril de 1939.
Conté: 14 de Abril, El Barracón de Cultura, Lo que será el Barracón de Cultura, Cómo
distribuyen el tiempo los P.E, Situación de los barracones de P.E.
Documents escrits a màquina amb tintes blava i negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.7
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 24. 21-04-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [21/04/1939]
Volum i suport: 3 fulls (269x209 mm)
Notes: Butlletí número 24 de la revista Profesionales de la Enseñanza, abril de 1939.
Conté: La caseta azul, Romances flamencos.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.8
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 25. 30-04-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [30/04/39]
Volum i suport: 2 fulls (270x210 mm)
Notes: Butlletí número 25 de la revista Profesionales de la Enseñanza, abril de 1939.
Conté: El coro, La banda de música.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.9
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 26. 07-05-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 7 de mayo 1939
Volum i suport: 3 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 26 de la revista Profesionales de la Enseñanza, maig de 1939.
Conté: Fondo, Una carta de la I.T.E, 1 de Mayo.
Document escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.10
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 27. 14-05-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [14/05/1939]
Volum i suport: 6 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 27 de la revista Profesionales de la Enseñanza, maig de 1939.
Conté: Los que se van nos dicen, Antonio Machado, Trabajo cultural, Artesano en su
labor, Los artesanos
Documents escrits a màquina amb tinta blava, negra i títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.11
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 28. 21-05-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 21 de mayo 1939
Volum i suport: 2 fulls (270x209 mm)
Notes: Butlletí número 28 de la revista Profesionales de la Enseñanza, maig de 1939.
Conté: Editorial, Clamor, Cómo se hace el boletín (2 fulls)
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.12
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 29. 28-05-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [28/05/1939]
Volum i suport: 4 fulls (270x209 mm)
Notes: Butlletí número 29 de la revista Profesionales de la Enseñanza, maig de 1939.
Conté: Nuestro salón de primavera, Trabajo cultural, Opiniones, Nuestras cosas.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.13
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 30. 04-06-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [04/06/1939]
Volum i suport: 2 fulls (268x208 mm)
Notes: Butlletí número 30 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juny de 1939.
Conté: Una classe al aire libre, Un libro para la escuela, Nuestras cosas.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.14
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 31. 11-06-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 11-06-1939
Volum i suport: 3 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 31 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juny de 1939.
Conté: Gráfico de las actividades culturales, Jardines, Nuestras cosas.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.15
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 32. 29-06-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): julio de 1939
Volum i suport: 1 volum (4 fulls) amb fulls plegats i diverses presentacions de
pàgina
Notes: Butlletí número 32 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juny de 1939.
Conté: Estampas del Campo, ¡Ni muertos...!, Gráficas del movimiento escolar.
Documents escrits a màquina amb tinta negra i títols manuscrits amb il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.16
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 33. 14-07-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 14-07-1939
Volum i suport: 2 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 33 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juliol de 1939.
Conté: De Saint Cyprien a Gurs, La toma de la Bastilla.
Documents escrits a màquina amb tintes blava i negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà

61

Codi: FJM 4.31.17
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 34. 19-07-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 19 de Julio de 1939
Volum i suport: 4 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 34 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juliol de 1939.
Conté: Dedicatoria, Sentido historico fundamental del 19 de Julio, Perfil moral de la
sublevación, Brigadas Internacionales.
Documents escrits a màquina amb tinta negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.18
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 35. 26-07-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 26-07-1939
Volum i suport: 4 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 35 de la revista Profesionales de la Enseñanza, juliol de 1939.
Conté: Aniversarios, Conferencia Internacional de Ayuda a los refugiados,
Exposiciones en Gurs, Carta del S.E.R.E.
Documents escrits a màquina amb tinta negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.19
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 36. 02-08-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [02/08/1939]
Volum i suport: 8 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 36 de la revista Profesionales de la Enseñanza, agost de 1939.
Conté: Editorial, Alegoría del Paso del Ebro, Bajo los almendros, Sinfonia acabada,
Teatro de masas, Deporte, La cultura nazi, 1 de Agosto.
Documents escrits a màquina amb tintes blava i negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.31.20
Títol: [Profesionales de la Enseñanza, boletín 37. 15-08-1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): [15-08-1939]
Volum i suport: 5 fulls (269x208 mm)
Notes: Butlletí número 37 de la revista Profesionales de la Enseñanza, agost de 1939.
Conté: Catalunya, La marca en el barro, Festivales, Nuestra posición actual, Labor
cultural en Gurs.
Documents escrits a màquina amb tintes blava i negra. També, títols manuscrits amb
il·lustracions.
Llengua: Castellà
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Codi: FJM 4.31.21
Títol: [Profesionales de la Enseñanza. Confeccionando nuestro boletín. 1939]
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 1939
Volum i suport: 1 full (266x205 mm)
Notes: Dibuix en blanc i negre que representa els integrants del butlletí treballant per
a la realització d’aquest.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.32
Títol: Gráfica del movimiento escolar en el Campo de concentración de “Saint
Cyprien”
Productor: [Josep Mir Fàbrech]
Data(es): Mayo-junio [1939]
Volum i suport: 1 full (263x195 mm)
Notes: Gràfica del moviment escolar al camp de concentració de “Saint Cyprien”
dels mesos de maig i juny dividida per alumnes, mestres, col·laboradors, barracons i
classes. L’escala de la gràfica és de 1:50. Text acolorit i representat en fons negre.
Llengua: Castellà
Codi: FJM 4.33
Títol: Personal de “Profesionales de la Enseñanza” que ha trabajado culturalmente
en el campo de Gurs
Productor: Profesionales de la Enseñanza
Data(es): 27 Octubre 1939
Volum i suport: 1 full (267x208 mm)
Notes: Llista de mestres i d’assignatures impartides dins el camp de Gurs. En total
32 professionals.
Llengua: Castellà
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