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FONS JOSEP MARIA MASFERRER – LOURDES JULIOL 

 
Biografia dels productors           

 

El fons ha estat produït pel matrimoni format per Josep Maria Masferrer i Castellà i 

Lourdes Juliol i Albertí. 

 

Josep Maria Masferrer i Castellà (Girona, 1951). Atleta i promotor de l’atletisme. 

Iniciat a l’atletisme als 9 anys al Cross Trofeu Ferrer a Girona, al llarg de la seva carrera 

va assolir diferents fites esportives: des de rècords gironins en diferents proves 

atlètiques fins al subcampionat militar d’Espanya de Cros curt per equips el 1971, el 

campionat de Catalunya de 3.000 metres obstacles i 22 títols de campió gironí absolut 

en diferents especialitats entre el 1968 i el 1980. Entre el 1971 i el 1987 fou membre de 

la junta directiva de la Secció d’Atletisme del GEiEG i entre el 1988 i el 1996 fou 

president de la secció. Entre altres càrrecs directius que ha ocupat, ha estat delegat de 

l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport a les comarques Gironines (1998-2001), 

membre de la Junta Directiva de la FEderació Catalana d’Atletisme (1993-1997) i 

membre de la Comissió Executiva del Comitè Organitzador del I Centenari de l’Atletisme 

a Catalunya (1898-1998). Des de 1998 és membre de l’Associació Espanyola 

d’Estadístics d’Atletisme. 

Ha organitzat nombrosos esdeveniments atlètics, la majoria des de la Secció d’Atletisme 

del GEiEG: 1a Marxa Atlètica Internacional de les dues Catalunyes, Perpinyà-Girona 

(1978), Cursa Popular del Carrer Nou (des de la primera edició, 1979-1996), Milla 

urbana ciutat de Girona (des de la primera a la cinquena edició, 1987-1991), 75è 

aniversari del GEiEG (1994), 75è aniversari Atletisme Gironí (1995) o la Pujada peu al 

castell de Sant Miquel (1996-2017). També és coautor de diverses publicacions com 75 

Anys d’Atletisme a Girona; Històries grupistes, “Els estadis d’atletisme de Girona” i 25 

anys de la Cursa Popular del Carrer Nou. 

Al llarg de la seva carrera com a atleta i promotor d’aquesta disciplina i l’esport en 

general ha rebut diversos reconeixements: finalista en l’elecció del millor esportista 

gironí (1974), premi patrocinat per la Diputació de Girona i la Delegació Provincial 

d’Educació Física i Esports de Girona; Distinción Nacional de Aptitud Deportiva (1971); 

Insígnia d’Or del GEiEG (1994) i Medalla de l’Esport de les Comarques Gironines (2018), 

atorgada per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
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L’any 1999 la família Masferrer-Juliol va rebre una medalla de reconeixement en el marc 

dels actes de celebració del Centenari de l’Atletisme a Catalunya (1898-1998). 

 

 

Lourdes Juliol i Albertí (Girona, 1956). Atleta i professora d’educació física.  

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i aficionada a l’esport des de molt 

jove. L’atletisme i el voleibol són els esports que més l’han apassionat. De jove va 

practicar l’atletisme al GEiEG, on es va especialitzar en proves de velocitat, 

concretament els 100 metres tanques. També es va centrar en el voleibol de competició, 

va promoure un equip femení al club Medina-Girona i va jugar al Doble Set. Ha estat 

entrenadora i àrbitre escolar de voleibol des de l’any 1980 i jutge territorial d’atletisme 

des de l’any 1988. Ha combinat l’activitat docent reglada amb la promoció de diferents 

equips esportius de nois i noies que van participar en els Jocs Esportius de Catalunya 

en diferents disciplines. 

Destaca la seva dedicació a la promoció de l’esport de base, la difusió dels valors de 

l’esport i la participació en activitats esportives de lleure i, també, educatives. En aquest 

sentit, va rebre el reconeixement de la Federació Provincial de Voleibol pel treball 

didàctic i de divulgació de l’esport entre els estudiants i la medalla de la secció 

d’atletisme del GEiEG per la promoció d’aquest esport. 
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Descripció del fons           
 

Conjunt de documentació aplegada per Josep Maria Masferrer i Castellà i Lourdes Juliol 

i Albertí. Es tracta d’un fons predominantment fotogràfic, tot i que també conté 

documentació textual, cartells, programes i fullets sobre esdeveniments esportius de la 

ciutat. La majoria dels documents que integren el fons estan relacionats amb 

l’organització i celebració de competicions atlètiques a la ciutat de Girona. 

Pel que fa a la documentació en imatge, el fons està integrat, en concret, per 

aproximadament 1.700 fotografies en suport paper, de diversos formats, en color i blanc 

i negre, a més de 7 cintes de vídeo. Les dates extremes d’aquestes fotografies són 1920 

i 2002. La temàtica principal d’aquestes és l’atletisme. Entre els reportatges fotogràfics 

més destacats hi ha la participació d’atletes de la secció d’atletisme del GEiEG en 

diferents campionats, curses de cros i curses populars, en diferents llocs de Catalunya, 

Espanya i França. També cal assenyalar els relatius als actes de celebració del 75è 

aniversari de l’entitat del GEiEG, com la inauguració de l'estadi d'atletisme del GEiEG a 

Palau el 17 de setembre de 1994 i el comiat de l’estadi de la Devesa el 30 de setembre 

de 1995.  

Entre els cartells i programes predominen els referits a competicions atlètiques que 

tingueren lloc a Girona, principalment, als anys vuitanta i noranta a Girona, com la Milla 

Urbana i de la Cursa del Carrer Nou. Destaquen també els d’actes organitzats abans de 

la Guerra Civil, com la I Vuelta a Gerona, de 1926, les primeres proves del Club d’Atletes 

Units, d’octubre de 1932 i el festival amb motiu del primer aniversari d’aquest club, 

celebrat el 1933 a l’estadi de Vista Alegre. A més, cal assenyalar tres llibretes 

manuscrites que contenen les marques de diverses proves atlètiques entre 1926 i 1930 

i dels rècords provincials juvenils de 1943 a 1968 o les actes de rècords atlètics de la 

Federación Española de Atletismo de 1962-1974, entre les quals les de l’atleta gironina 

Anna Maria Molina de Haro.    

 

Datació: 1920-2012 

Volum i contingut: 1.700 fotografies, 7 cintes de vídeo, 56 cartells, 1 capsa d’arxiu 

(documentació textual i impresa)  
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Inventari  

Documentació en imatge: 

- 1.700 fotografies (còpies en paper, b/n i color) referents a l'atletisme 

- 7 cintes de vídeo 

 

Documentació textual relacionada amb l’atletisme, 1926-1993 (41 documents):  

- 1 llibreta manuscrita amb les marques de proves d’atletisme celebrades a les 

comarques gironines de 1926-1930 (inclou retalls de premsa) 

- 2 llibretes manuscrites amb anotacions de rècords provincials juvenils, 1943-

1968  

- 32 actes de rècords atlètics de la Federación Española de Atletismo, 1962-1974 

- 1 carta a Josep Torrellas, president del GEiEG, a l’Ajuntament de Girona, 

26/09/1922 (fotocòpia) 

- 1 Reglament de la IV Milla Urbana de Girona, 1990  

- Homologació de l’Estadi d’Atletisme de Palau, 1993 [4 docs] 

 

Documentació gràfica: 

- 56 cartells de competicions atlètiques celebrades a Girona i activitats 

organitzades pel GEIEG, 1932-2012  

 

Documentació impresa: programes i fullets de competicions atlètiques i, en menor 

mesura, d’altres activitats culturals i esportives celebrades a Girona entre els anys 1932 

i 2012. Part de les activitats foren organitzades pel GEIEG. Inclou:  

- Programes i fullets del GEiEG, 1943-1978 [11 docs] 

- Programes i fullets sobre competicions atlètiques, Girona, 1926-2012 [87 docs]  

- Fotocòpies de butlletins, incomplets, del GEiEG de 1922 i 1923 [5 docs] 

- Històries grupistes: Els terrenys per a l’estatge del GRUP; Girona i el grup de 

Josep Planes i Mundet; Els estadis d’atletisme de Girona, 2001-2002 [3 llibres] 
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Selecció d’imatges           
 

 

Camp de Vista Alegre. Atletes Units, 1936 

 

 
Filosofia del Club d’Atletes Units, 1932 
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Publicació dels resultats de la Jornada Espanya-Suècia, 

1968 

Gual de Pedret. Albert Gurb, 
1945 

 

 

 
Equip femení de relleu 4 x 100 del GEiEG: Teresa Pagès, M. Teresa Saló, Anna Maria 

Molina, Teresa Martí, 1960 
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Sortida de la Pujada als Àngels, 1983 

 

  
Cursa Popular del carrer Nou, 1979 
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Llibreta de marques de proves d’atletisme celebrades a les comarques gironines de  

1926-1930 
 

  
Acta de rècord aconseguit per Anna Maria 

Molina de Haro, 1968 
Cartell del I Memorial Anna Maria Molino de 

Haro, 1980 
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FONS JOSEP PLANES MUNDET 
 
Biografia del productor          
 
Josep Planes i Mundet (1902-1998). Escriptor i llibreter gironí. Fou el soci número 1 

del GEiEG.  

Va néixer en una família de botiguers de la rambla Pi i Margall i va quedar orfe de pare 

de molt petit. De ben jove va començar a treballar a la llibreria Dalmau Carles Pla i més 

tard va col·laborar també a la fonda que regentava la seva mare, can Mundet. El 1930 

va obrir un petit negoci al carrer del Pavo on venia principalment materials d’oficina i, 

també, llibres. El local de la papereria-llibreria fou decorat per Agustí Gallostra i Pep 

Colomer. 

El 1919 juntament amb altres amics va fundar l’Agrupació Excursionsta de Girona, que 

aviat va prendre el nom de Grup Excursionista Gironí i el 1922 Grup Excursionista i 

Esportiu Gironí, el GEiEG. En fou el soci número 1 i molts l’han descrit com l’”ànima del 

grup” en els seus primers anys d’existència, quan l’entitat organitzava, a més 

d’excursions, conferències, cursets i exposicions. També formà part de les primeres 

juntes directives, en fou bibliotecari en diversos períodes i participà en la publicació dels 

primers butlletins.  

Entre el 29 d’octubre de 1937 i l’1 d’abril de 1938 fou regidor de l’Ajuntament de Girona 

pel partit Acció Catalana, tot i que no n’era militant. Cap al final de la Guerra fou 

mobilitzat al front de Lleida, d’on va tornar després d’estar empresonat a la Universitat 

de Cervera, convertida en camp de concentració franquista. Després de ser jutjat i 

condemnat a l’embargament de béns per haver estat regidor i combatent republicà, va 

poder reobrir la papereria i llibreria, una de les primeres a Girona on es podien trobar 

llibres en català. La botiga fou enderrocada l’any 1968 juntament amb les altres cases 

dels carrers Pavo i Canaders per crear la plaça Pompeu Fabra.  

Al llarg de la seva vida va combinar la seva feina com a llibreter amb l’escriptura. El 1933 

va publicar Refraccions d’una vida a l’editorial Llibreria Catalonia de Barcelona. Durant 

la Guerra Civil fou un col·laborador actiu del diari L’Autonomista, on publicà nombrosos 

articles, biografies històriques i estudis diversos. També va ser un dels dotze fundadors 

de la revista Víctors, publicada a Girona el 1936. Com a escriptor va cultivar temàtiques 

molt diverses, però un dels temes que més va tractar fou sobre la idea d’Europa i el 

respecte a les cultures minoritàries: el 1936 va publicar Superestat, una utopia social en 

paraules seves, i més endavant Europa jove amb pobles vells (1984) i Europa unida 

(1994). Durant el franquisme, en concret als anys cinquanta, va escriure diversos 
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comentaris que foren radiats per la BBC i algunes emissores franceses, i el 1968 va 

publicar Un hereu a la Mediterrània. Després de la dictadura va escriure cartes al director 

i col·laboracions puntuals a les primeres revistes en català que es publicaren. El 1978 

ell mateix va editar la seva obra Fruir: Fruitar i el 1982 va escriure “Ferment popular: 

Girona i el GEIEG”, un estudi dels primers anys del grup, de 1922 a 1931, el facsímil del 

qual fou editat el 2002 per Salvador Martí, aleshores president del GEIEG al llibre 

Històries grupistes. Girona i el Grup de Josep Plans i Mundet. Més endavant va escriure 

i publicar en ciclostil i amb difusió restringida Futur nostre (1983) i Mostres d’escriptura 

(1984). 
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Descripció del fons           
 

Conjunt de documentació produïda per Josep Planes i Mundet. Predomina la 

documentació textual relativa a la seva obra com a escriptor, és a dir els esborranys i 

manuscrits originals d’alguns dels seus articles i monografies i, també, les ressenyes i 

comentaris que generaren. Destaca pel seu volum la documentació relacionada amb la 

publicació de l’obra Fruir: Fruitar de l’any 1978, que consta de correspondència, 

pressupostos i també els cartells i faixes de presentació del llibre. El fons també està 

format per algunes revistes que contenen escrits de Planes, entre les quals hi ha un 

exemplar del primer número de la revista Víctors (de la qual se’n publicaren 5 números 

entre gener i maig de 1936) amb les signatures de tots els autors que hi escrigueren. 

Finalment, el fons inclou un petit volum de fotografies personals i familiars.  

El fons Josep Planes Mundet fou recollit per Salvador Martí i Teixidor, expresident del 

GEIEG traspassat el 2013, i Josep M. Masferrer al domicili de Josep Planes abans de 

ser enderrocat l’any 2001. 

 

Datació: 1912-1984 

 

Volum i contingut: 2 capses d’arxiu (documentació textual), 77 fotografies 

 

 
Inventari  

La documentació s’ha organitzat seguint les següents sèries documentals: 

 

Correspondència, 1912-1984, 2 carpetes (100 cartes, aproximadament) 

 

Documentació d’àmbit privat, 1 carpeta. Inclou: 

- Dibuixos i fulls en blanc amb la capçalera “Josep Planas Mundet” 

- Material imprès menor (5 documents) 

 

Manuscrits i esborranys, 1930-1981, 2 carpetes. Inclouen, entre d’altres:  

- “Convulsió social per al tercer llibre” 

- “Filosofia social” 

- “Entereza”, 1942  

- “Viaje a un mundo mejor”  

- Articles, textos i apunts, 1967-68. 



  Arxiu Municipal de Girona 

14 
 

- Articles i comentaris per a les revistes Tele/Estel, Presència i Canigó. 

 

Obra publicada, 1933-1981, 2 carpetes. Inclou, entre d’altres: 

- Retalls de premsa: articles publicats al L’Autonomista, 1936-1938 

- Revista Víctors, número 1 (gener 1936, amb signatures dels autors) i número 3 

(març 1936) 

- “L’obra i el temps de Josep Planes Mundet. Anècdotes i memòries” (ciclostil). 

- Revista Presència, número 517 (agost 1978) 

- Retalls de premsa: articles publicats als diaris Avui i Punt Diari, 1978-1981 

 

Crítica literària, 1 carpeta 

- Comentaris sobre les seves novel·les, especialment “Fruir: Fruitar”. 

- Ressenyes i retalls de premsa sobre “Refraccions d’una vida” (1933) i altres 

obres.  

 

Hemeroteca 

- Presència, 175 (9 novembre 1968) 

- Tele/Estel, 124 (29 novembre 1968) 

 

Fotografies 

- 77 fotografies personals i familiars, 1920-1984  
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Selecció d’imatges           

  

Retrats de Josep Planes Mundet 

 

  

Signatura de Josep Planes Mundet. Ciclostil de L’Obra i el temps. Anècdotes i 
memòries, de Josep Planes Mundet 
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Entereza, de Josep Planes Mundet 

 

  

Revista Víctors, núm. 1 (gener 1936). 
Signatures dels autors 

Factura per a l’edició del llibre Fruir: Fruitar, 
de Josep Planes Mundet, 1978 

 

 


