
19/8/2019 manresadiari.cat

manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=51958 1/3

Dilluns 19 de agost de 2019

PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca

ST. JOAN ST. VICENÇ ST. FRUITÓS SANTPEDOR SALLENT NAVÀS SÚRIA NAVARCLES CARDONA MOIÀ

 

ÉS NOTÍCIA: ROBATORI  OBRES  FUSTERET  'JARDINS DE LLUM'  “APARADORS VIUS”  

L'Arxiu Municipal de Súria
finalitza l’inventari del fons
de Josep Graells
L'Arxiu Municipal de Súria ha finalitzat l’ordenació,
classificació i inventari del fons Josep Graells, la
donació del qual tingué lloc per part de la família de
l’exregidor l’any 2015.

Entre la documentació destaca un àlbum enquadernat amb pell, que conté les signatures de les autoritats i
personalitats de la vila dedicades a Melcior Canal, secretari de l’Ajuntament i farmacèutic, per la seva
generositat i col·laboració durant l’epidèmi
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“Aparadors vius” al nucli antic de Solsona

Consulta l'app de la Manresa Festa Major

Quatre detinguts per dos robatoris

Festes al barri Fusteret

Detectar caigudes de gent gran dins i fora de
casa ja és possible

Tens un projecte pels 'Jardins de llum'?

Obres i afectacions al trànsit: que no
t'enganxi de nou

Un tema amb molta molla
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Quatre detinguts per dos
robatoris

Obres i afectacions al trànsit: que
no t'enganxi de nou

Ja s'olora la Festa Major de
Manresa

Detectar caigudes de gent gran
dins i fora de casa ja és possible

Josep Graells i Circuns fou un important
activista cultural de Súria, regidor de Cultura de
l’Ajuntament (1955-1961), fundador de
l’entitat Fadrinets del Poble Vell, iniciador del
moviment geganter a la vila, recuperador de les
Festes del Poble Vell i impulsor d’altres
iniciatives més que han quedat reflectides en el
fons que justament s’acaba d’inventariar.

Entre la documentació que integra aquest fons
cal destacar la referida a l’entitat dels Fadrinets
del Poble Vell; a l’adquisició, restauració i
manteniment de diverses parelles de Gegants,
a la festivitat del Corpus, al Via Crucis de Sant Salvador, goigs i himnes de sants
suriencs i correspondència amb alguns prohoms de la vila. Entre la documentació
destaca un àlbum enquadernat amb pell, que conté les signatures de les autoritats
i personalitats de la vila dedicades a Melcior Canal, secretari de l’Ajuntament i
farmacèutic, per la seva generositat i col·laboració durant l’epidèmia de còlera de
1885.

Els instruments de descripció del fons Josep Graells seran accessibles a la xarxa
pròximament per donar a conèixer a la ciutadania el contingut del fons. Amb
iniciatives com aquesta, l’Arxiu Municipal de Súria continua la recuperació i
conservació del patrimoni documental del municipi a través de les donacions de
fons de particulars, entitats i associacions locals.

L'Arxiu Municipal de Súria forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010.
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