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FONS ENRIC MIRAMBELL BELLOC 

 

Biografia del productor                                                                                                  .   

 

Enric Mirambell i Belloc (Girona, 1922-2020). Historiador, bibliotecari, arxiver i cronista 

oficial de la ciutat de Girona.  

Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció d’Història, l’any 1945 a la Universitat de 

Barcelona, el 1954 entrà al Cos Facultatiu d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs. Fou 

director de la Biblioteca Pública de Girona (1949-1987), de l’Arxiu Històric de Girona 

(1952-1985), del Centre Coordinador de Biblioteques de la Província (1955-1980) i de 

la Casa de Cultura (1966-1982). En la seva dilatada carrera com a professional de la 

biblioteconomia i l’arxivística cal destacar diverses intervencions que va impulsar i dirigir, 

com el trasllat de la Biblioteca Pública de l’Institut Vell del carrer de la Força a la Casa 

de Cultura; l’organització i instal·lació dels fons documentals de l’Arxiu Històric de Girona 

(l’Arxiu Provincial), del qual en fou el primer director; i la creació d’una xarxa de 

biblioteques a nivell comarcal i local.  

En l’àmbit de la docència, fou professor de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Girona 

(1947-1966) i professor i cap d’estudis del Col·legi Universitari de Girona (1969-1974), 

en la fundació del qual va col·laborar l’any 1969. Mirambell va compaginar la seva 

professió amb altres càrrecs: fou nomenat comissari provincial d'extensió cultural a 

Girona (1964-1969), delegat del ministeri de Cultura a la mateixa ciutat (1978-1980) i, 

entre d’altres, formà part de la Comissió de Monuments de Girona des del 1969.  

L’any 1963 es va doctorar amb la tesi Bibliografia gironina des de la introducció de la 

impremta fins al segle XX, sobre la documentació existent relativa a la introducció de la 

impremta a Girona, i va continuar estudiant i escrivint sobre la cultura i història de Girona. 

En reconeixement a la seva tasca acadèmica i investigadora, fou nomenat acadèmic 

corresponent de la Real Academia de la Historia (1967) i de la Reial Acadèmia Catalana 

de Belles Arts de Sant Jordi (1994) i rebé diverses reconeixements: la Comanda de 

l’orde d’Alfons X el Savi (1967), la Medalla al treball del President Macià de la Generalitat 

de Catalunya (2001) i la distinció Ciutadania de l’Ajuntament de Girona (2002).  

Des de l’any 1986 era col·laborador habitual del Diari de Girona, on cada diumenge 

escrivia un article sobre algun episodi històric de la ciutat, i l’any 1987, ja jubilat, fou 

nomenat cronista oficial de la ciutat de Girona.  
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Alguns treballs destacats: 
 
• Els impressors gironins del Renaixement a la Renaixença. Girona: Ajuntament de 

Girona: Institut d'Estudis Gironins, 2007. 

• Retalls de la vida gironina. Girona: Ajuntament de Girona, 2007. 

• Els gironins, entre la història i l'actualitat. Girona: Ajuntament de Girona, 1992-1999. 

• Un segle i mig d’història de la Biblioteca Pública de Girona. Girona: Central de 

Biblioteques, 1998. 

• El Gironès. Dissenys Culturals, 1993 

• Historia del Gobierno Civil de Girona. Madrid: Ministerio del Interior, 1992. 

• Girona, entre la història i l'actualitat . Girona: Ajuntament de Girona, 1990. 

• Història de la impremta a la ciutat de Girona. Girona: Institut d'Estudis Gironins: 

Diputació de Girona, 1988. 

• El setge de Girona en temps de Pere el Gran. Barcelona: Rafael Dalmau, 1963. 
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Descripció del fons documental                                                                                                 .   

 
Nom del fons 

Fons Enric Mirambell Belloc 

 

Contingut 

 

Documentació de tipus personal i professional d’Enric Mirambell i Belloc (1922-2020), 

historiador, arxiver, bibliotecari i cronista oficial de la ciutat de Girona. Predomina la 

documentació relacionada amb la seva activitat professional i, especialment, amb 

l’elaboració de treballs i articles sobre la ciutat de Girona.  També conté documentació 

personal i bibliogràfica, predominantment articles i treballs de recerca.  

 

 

Dates de la documentació:  

1930-2020 (hi ha un record de la primera comunió de 1930 que va arribar en el darrer 

ingrés).  

 

Volum:   

35 capses d’arxiu 

 

Quadre de classificació: 

 

100 Documentació personal 

200 Activitat professional 

300  Biblioteca 
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Inventari del fons                   . 
 
 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL, 8 capses d’arxiu 
 

• Agendes personals, 1966-1980 
Llibretes i quaderns d'anotacions puntuals.  
 

• Viatges, 1964 
Fullets i altres impresos, com mapes o plànols de ciutats, relacionats amb viatges 
personals. Inclou anotacions manuscrites en alguns casos. 
 

• Correspondència, 1960-2015 
Correspondència de caràcter personal rebuda i, en ocasions, emesa (còpies). Inclou 
invitacions i felicitacions de Nadal. 
 

• Documentació d'àmbit privat 
Documentació relacionada amb trobades familiars i amb excompanys d'escola i 
recordatoris de diferents tipus, entre altres documents. 

 
• Documentació administrativa, 1959-1971 

Contractes de subministrament d'aigua i documentació de previsió social (mútues).  
 

• Documentació acadèmica, 1945-1963 
Títols i certificats. 
 

• Distincions, 1967-2002 
Distincions i reconeixements. Per exemple, el de la Encomienda de la Orden Alfonso X 
el Sabio, el d'acadèmic de la Real Academia de la Historia, cronista oficial de Girona, 
acadèmic de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Distinció de 
Ciutadania, etc. 
 

• Associacions, 1945-1975 
Documentació relacionada amb Congregación Mariana de Girona i la revista Alma, 
predominantment, Círculo Artístico de Gerona i d'altres entitats religioses o de caire 
benèfic. 

 
• Fotografies 

 
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL, 22 capses d’arxiu 
 

• Funcionari de biblioteques i arxiu, 1949-1987 
Documentació relacionada amb la seva etapa com a funcionari a la Biblioteca Pública 
de Girona (1949-87) i l'Arxiu Històric de Girona (1952-85). També inclou documentació 
derivada d'altres càrrecs ocupats abans de la seva jubilació (com el de coordinador de 
biblioteques de la província, director de la Casa de Cultura...). Conté documents 
relacionats amb les oposicions per accedir a la plaça de funcionari, nòmines, 
escalafons o relacions de funcionaris, etc. 
 

• Originals, escrits i apunts, 1987-2015 
Mecanoscrits originals, apunts i notes diverses (sobretot pertanyent al període com a 
cronista de la ciutat de Girona). 
 

• Documentació auxiliar, 1963-2020 
Còpies de documents i transcripcions, apunts per a l'elaboració d'articles de divulgació i 
obres més científiques especialment relacionades amb la història de la impremta. 
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• Retalls de diari, 1930-1950 
Retalls de premsa i altres materials amb marques o anotacions. 
 

• Obra publicada, 1963-2003 
Separates i exemplars de revistes en les qual va col·laborar. Pot incloure algun article 
fotocopiat o retallat. 
 

• Presència en mitjans de comunicació, 1950-2020 
Actes en els quals va participar, primer, com a funcionari de biblioteques i arxius, i més 
tard, com a cronista o personalitat representant de la cultura gironina. 
Predominantment retalls de premsa. 
 

• Participació en actes i tribunals qualificadors, 1965-2010 
Participació en congressos, conferències, fòrums o tribunals avaluadors, en qualitat de 
director de la Casa de Cultura, arxiver, bibliotecari, historiador o cronista de la ciutat. 
També inclou intervencions puntuals en comissions o peritatges cal·ligràfics. 
 

• Activitat com a docent, 1947-2020 
Documentació relacionada amb la seva faceta de docent a l'Institut de Secundària de 
Girona (1947-66), a l'Escola de Magisteri (1949-74), a la UdG (entre 1969-74 va 
col·laborar en la fundació del Col·legi Universitari, del qual fou cap d'estudis), 
Universitat Politècnica de Barcelona i a les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran (2003-2020). 
 

• Delegat provincial del Ministeri de Cultura, 1964-1980 
Documentació relacionada amb el seu nomenament com a comissari provincial 
d'Extensió Cultural (1964-71) i vocal de la Comissió Provincial de Monuments (1967). 
Inclou els nomenaments i cessaments dels càrrecs, retalls de premsa i 
correspondència. 

 
 
 
BIBLIOTECA, 5 capses d’arxiu, 1943-2020 
 

• Literatura gris 
Treballs de recerca de diversa autoria i dossiers sobre els comerços històrics de 
Girona. Algunes de les obres estan dedicades. 

 
• Publicacions científiques 

Separates i algun llibre. Algunes dedicades. 
 

• Impresos 
Homilies, programacions dels amics de la UNESCO, punts de llibre, plànols de Girona. 

 
• Publicacions no científiques 

Com calendaris astronòmics. 
 

• Hemeroteca 
Exemplars de premsa històrica i revistes de divulgació o científiques, com ANABAD.  
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FONS JESÚS ROQUETA SÁNCHEZ 

 

Biografia del productor                                                                                                  . 

 

Jesús Roqueta i Sánchez. Advocat i funcionari de la Generalitat de Catalunya a 

Inspecció de Sanitat. Casat amb Remei Gomis i Llambias, la seva filla Joana Roqueta i 

Gomis es casà amb Enric Mirambell i Belloc. Morí a Girona, l’any 1936. Remei Gomis, 

filla del mestre Joan Gomis i Oromí (primer director de les Colònies Escolars), fou 

secretària de l’Escola Normal de 1914 a 1959. 

 
 
 
Descripció del fons documental                                                                                                 .   

 
Nom del fons 

Fons Jesús Roqueta Sánchez 

 

Contingut 

Documentació aplegada per Jesús Roqueta Sánchez. Consta de diversos àlbums de 

postals i cromos i diversos volums de fullets enquadernats, la majoria d’activitats 

culturals celebrades a Girona.  

 

 

Dates de la documentació:  

1902 - 1930 

 

Volum:   

18 volums enquadernats 
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Inventari del fons documental                                                                                                 .   

 
• 3 àlbums de postals, 1902-1924. Algunes escrites i dirigides a Jesús Roqueta o 

altres familiars. El primer àlbum incorpora al començament una fotografia de 

Jesús Roqueta. 

• 1 àlbum de cromos de la col·lecció de Chocolate Juncosa, [1924] 

• 1 volum amb fullets enquadernats del Patronato Nacional de Turismo 

enquadernats, 1934 

• 2 volums d’exemplars enquadernats de la revista América Latina, 1915-1918 

• 1 volum d’exemplars enquadernats de la revista Crónica Gráfica, 1915-1918 

• 2 volums de fulls dominicals de la diòcesi de Girona enquadernats, 1915-1922, 

1927-1930. 

• 2 volums amb impresos enquadernats relacionats amb l'Exposició Internacional 

de Barcelona i l'Exposició Iberoamericana de Sevilla de 1929. Contenen 

números de Mundo Gráfico, retalls de premsa, fullets i catàlegs. 

• 6 volums de fullets enquadernats de programes d’activitats culturals celebrades 

a Girona (concerts, obres teatrals, Fires de Girona, etc). També contenen guies 

turístiques i fullets de Figueres o Olot, ca. 1920-1930.  
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SELECCIÓ D’IMATGES 

Fons Enric Mirambell Belloc 

 

  

Tesi doctoral d’Enric Mirambell Belloc, 1967.  

 

 

Títol de la Real Academia de la Historia d’Enric Mirambell Belloc, 1967. 
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Carta rebuda de Jordi Rubió i Balaguer a Enric Mirambell, 1966.  

 

 

Carta de Pere Navarro, governador civil de Girona a Enric Mirambell, 1987 

  



  Arxiu Municipal de Girona 

11 
 

 

Actes commemoratius del 150è aniversari dels Setges de Girona: Miquel Oliva Prat, delegat 
de Belles Arts; Enric Mirambell Belloc, director de Casa de Cultura; i Ramon Guardiola 

Rovira, 8 de novembre de 1959. Autor: Narcís Sans i Prats. 

 

 

Acte de nomenament d'Enric Mirambell, com a cronista de la ciutat, al Saló de 
Sessions de l'Ajuntament., 29 d’octubre de 1987. Autor: Miquel Morillo. 

  



  Arxiu Municipal de Girona 

12 
 

 

Fons Jesús Roqueta Sánchez 

 

 

Àlbum de postals 1902-1924 
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Programes de mà, 1925-1928 
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