
INVENTARI DEL FONS MIMÓ  

GRUP DE SÈRIE  

SUBGRUP DE SÈRIE  

SÈRIE  

1. Activitat personal i familiar (1895 – 1971)                                                  Caixa 1 

1.1. Activitat personal (1905 – 1971)  

1.1.1. Activitat acadèmica (1905 – 1912)  

              *45 documents d’avaluacions i matriculacions (1909-1910).  

  *Títol de mestre (29.04.1912).  

1.1.2. Administració del patrimoni i gestió econòmica (1926 – 1959)   

*2 escriptures de compravenda (12.02.1926 i 07.04.1930). 

* Escriptura de cancel·lació parcial d’hipoteca (18.09.1927).  

*Escriptura de cancel·lació d’hipoteca (03.06.1928). 

*Una factura i dos rebuts d’Eugenio Zink, per la compra de varis marcs  (24.02.1933)            

*Rebut de J. Rigol Ginebra (24.02.1933). 

 



*Factura i rebut de la Galeria d’art Syra per la compra d’una obra de Montserrat Fargas (18.04.1933   
20.04.1933).  

*Rebut de la Llibreria Catalonia S.A., per un dibuix d’E. Vicente (05.03.1934). 

*Estat de comptes del productor, fet en un full del Cafè del Liceu (27.03.1934).   

*Factura i rebut de la Pinacoteca d’Higini Garcia per la compra d’un quadre de Bosc-Roger (04.04.1934).  

*7 xecs del “Banco de Bilbao” per a la Sala Parés (12.09.1934 – 20.05.1936).  

*6 rebuts de compra dels fascicles d’un llibre de Calllicó (30.09.1934 – 10.03.1935). 

*Rebut d’Antiguitats J. Novell, per dos marc i l’entapissat d’una cadira (18.10.1935).  

*Document d’inscripció al cens de contribuents (22.09.1939).  

*Document de registre d’un solar (02.09.1940).  

*Escriptura de compravenda (03.12.1940). 

*Rebut de despeses d’advocat (03.12.1940).  

*9 rebuts i comptes personals del mateix productor (1940 i 1955).  

*Rebut de l’arquitecte Santiago Balcells (01.1941). 

*17 rebuts del Registre fiscal d’edificis i solars (1941 – 1954).  

*2 rebuts de pagament del subministrament i del comptador elèctric (05.06.1942).  



* Document de translació de domini de finques urbanes (12.12.1947).  

*Rebut de José Niubó per a la reproducció d’una pintura de Gimeno en un llibre de J. Cortés (09.03.1949).  

*4 documents de tràmits de petició conjunta a l’Ajuntament de Cerdanyola la disminució d’impostos per als    
veïns de la Plaça St. Ramon (09.08.1951, 07.04.1952, 28.04.1952 i 20.09.1952).  

*Document de contribució territorial urbana (14.03.1952).  

*3 esborranys de documents de compravenda (30.05.1952 i 25.04.1954).  

*Rebut de l’arquitecte Eduard Ma Balcells (19.05.1952).  

*Contracte de compravenda (23.05.1954).  

*Rebut de pagament del metge (31.08.1954).   

*Rebut d’un dinar a Poblet (01.09.1954). 

*2 rebuts del “Arbitrio Municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria” (1954).  

*Patent nacional de circulació d’automòbils (1958).    

*Document de compravenda de cotxe (12.06.1959). 

*3 xecs del Banc Central, pagament del cotxe (12.07.1959 – 22.09.1959).  

  *Rebut de la Llibreria Àngel Batlle (s.d.).  

*4 documents amb una relació dels valors dels quadres que va comprant  el productor (s.d.).  



*Document de l’estat de comptes entre en Mimó i en Marian Espinal (s.d.).  

*3 àlbums de segells d’Estalvi Popular, de la Caixa de Pensions per a la Vellesa  i d’Estalvis (s.d.).  

*Esborrany de contracte de compravenda (s.d.).  

*Retall de paper amb informació de la venda de dos solars (s.d.).   

1.1.3. Documents identificatius (1914 – 1971)  

*Certificació d’exclusió del servei militar (31.08.1914).  

*Passaport (06.08.1924).  

*2 certificats de naixement (12.05.1924 i 06.07.1934). 

*Testament (09.09.1941).  

*Cèdula personal (16.11.1942).  

*Document Nacional d’Identitat (06.04.1959).  

*Certificat de defunció (22.01.1971).  

 1.1.4. Documents religiosos (1909 – 1961)  

*“Sumario de las facultades, indulgencias y gracias que nuestro santísimo padre León XIII, de feliz 
memoria, se dignó conceder por la bula de la santa” (1909).  

  *3  recordatoris de primera comunió (30.05.1931, 02.06.1945 i 12.04.1958).    



  *4  recordatoris de defunció (20.11.1939, 31.03.1945, 01.10.1961 i s.d.).    

    *Pamflet sobre la benedicció de la capella de Santíssim Sagrament (14.09.1947).   

*Recordatori de confirmació (03.05.1961).  

*14 estampetes de diferents sants i verges (s.d.).  

*Dibuix de St. Antoni Abat  colorejat             

1.1.5. Relacions familiars (1934 – 1943)    

*Postal d’en Jaume i la Isabel al pare d’en Jaume, Agustí Mimó (04.01.1934).     

*18 cartes de la Isabel Sarrablo al seu espòs Jaume (1939)  

*9 cartes d’en Jaume Mimó a la seva dona Isabel (1939)  

*2 cartes amb dibuixos del Jaume Mimó a la Isabel Sarrablo (1943).  

*5 cartes del Jaume Mimó a la Isabel Sarrablo i als seus fills, una  d’aquestes amb dibuixos (1943). 

*Dibuix enviat en una carta del Jaume Mimó als seus fills (1943).        

*Agenda d’adreces i telèfons (s.d.)   

1.2. Activitat familiar (1895 – 1960)  

1.2.1. Avi   

   1.2.2. Cònjuge (1920 – 1960)   



*Rebut del “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo”      (26.04.1939).  

     *Escriptura d’assignació d’hores de reg (19.06.1942).   

*6 cartes del gestor Joaquim Regás Llibre (12.09.1959 – 09.02.1960).  

*Certificació del gestor Joaquim Regás Llibre del canvi de nom del cotxe (08.01.1960).  

*Rebut de transferència de vehicles (26.01.1960).  

*Certificació provisional de permís de circulació (30.01.1960).       

*Rebut d’impostos “sobre el luxe” (09.04.1960).  

*3 rebuts del gestor Joaquim Regás Llibre (07.11.1960 i 08.11.1960).  

*Notes de la productora sobre accentuació de paraules. Paper de l’Associació Protectora   de l’Ensenyança 
Catalana (s.d.).     

    *Tarja de presentació del gestor Joaquim Regás Llibre, amb carta al revers (s.d.).   

*2 sobres buits del gestor Joaquim Regás Llibre (s.d.)  

*Rebut per treballs efectuats (05.12.1940) 

  1.2.3. Germà (s.d.)    

*Postal (s.d.).  

  1.2.4. Pare (1911 – 1950)   



     *Dues postals per l’Agustí Mimó (12.1914 i 01.09.1925).  

*Rebut del notari Adolf Camprubí (28.03.1921). 

*Invitació a una reunió del “Monte Pio San Sebastián Mártir” (27.05.1948).  

*Document de petició conjunta (a nom d’Agustí Mimó) a l’Ajuntament de  Cerdanyola de la disminució 
d’impostos per als veïns de la Plaça St. Ramon  (16.05.1950).  

*Carta de l’Ajuntament de Cerdanyola (03.07.1950).  

*Dos documents relatius a Josep Viver i la seva filla (1886, 1888) 

1.2.5. Sogra (1928 – 1929) 

*3 rebuts de la fàbrica de teixits Bassols i Darner (17.10.1928, 10.06.1929 i  09.08.1929).   

2. Activitat professional (1912 – anys 60)                                     Caixa 2 

2.1. Empresari (1932 – 1935)  

   *Document notarial de creació de la societat mercantil regular col·lectiva “Matabosch-Milà-Mimó” (06.09.1932).  

*Document notarial de dissolució de la societat abans esmentada (12.07.1934).   

*Carta de l’empresa “Automóviles M. Aguilar” relacionada amb l’empresa “Matabosch- Milà-Mimó” (17.10.1934).  

*Declaració del productor en relació a la dissolució de l’empresa abans esmentada (07.11.1934).   

*3 lletres del traspàs de l’estanc de Barcelona, dins d’un sobre de l’empresa constructora d’Agustí Mimó 
(01.02.1935, 26.02.1935 i 26.03.1935).  



2.2. Mestre d’escola (1912 – 1913)  

*Petició del productor d’un certificat per ingressar a la carrera de magisteri (30.03.1912).  

*Acceptació del productor com a mestre interí de les escoles nacionals de Súria, per part    de la Junta Provincial 
d’Instrucció Pública de Barcelona (17.09.1912).   

*Acceptació de la renúncia del productor com a mestre de Súria, per part de la Junta Provincial d’Instrucció 
Pública de Barcelona (11.02.1913).  

*Tapes d’una llibreta. A l’interior un dibuix i l’horari de les activitats que feia a l’escola [anys 10]  

2.3. Mestre d’obres (1951 – 1957)   

   *Certificat de títol del nom comercial “Construcciones Mimó” (22.09.1951).  

*Sol·licitud de registre del nom comercial “Construcciones Mimó” (22.09.1951).   

*Document notarial de partició de l’empresa d’Agustí Mimó (31.12.1951).  

*2 rebuts de pagament del nom comercial (1951).  

*Contracte de liquidació, fet en un paper de “Construcciones Mimó” (01.02.1952).   

*3 rebuts de la “Gestora Sardanyola” (19.07.1952, 23.12.1952 i 29.12.1952). 

*2 rebuts de l’associació de propietaris de Montflorit per posar un anunci de l’empresa al programa de festes 
(30.07.1956 i 03.08.1957).  

*Document notarial de finalització de la partició de l’empresa d’Agustí Mimó (28.10.1956).  

*14 papers de comptes i croquis (s.d.).  



*Tarja de “Construcciones Mimó” (s.d.). 

*Document amb dibuixos de decoracions de façanes (s.d.).  

*Cupó vàlid per una consulta en un consultori tècnic (s.d.). 

*Tarja d’un distribuïdor de l’empresa del productor (s.d.).  

*Esborrany de contracte de venda a plaços (s.d.).  

*Esborrany de contracte de liquidació (s.d.).  

*Paper de carta de Construccions Mimó amb diferents anotacions (s.d.) 

3. Activitat intel·lectual i creativa (1914 – anys 60)  

3.1. Dibuix i pintura (1939 – s.d.)  

3.1.1. Apunts fets a la presó (1939)   

*137 apunts fets en trossos de paper de mida diferent. 8 d’ells tenen una estampació en vermell d’un segell 
de Mickey Mouse (04.08.1939).   

*2 trossos de paper en blanc amb estampació en vermell d’un segell de Mickey  Mouse    

 

3.1.2. Aquarel·les (s.d.)  

*12 pintures fetes amb tècnica d’aquarel·la, en fulls de paper gruixut de mides diferents (s.d.).  



*Aquarel·la de J. Co 

3.1.3. Dibuixos (s.d.)    

*27 dibuixos fets a ploma (s.d.).  

*27 dibuixos fets a llapis (s.d.).  

*11 dibuixos fets amb color blau (s.d.).  

*6 dibuixos fets amb colors (s.d.).  

*3 dibuixos fets amb color lila (s.d.). 

*2 dibuixos fets a carbonet (s.d.).   

3.1.4. Pintures (s.d.)    

*9 pintures a l’oli, fetes sobre trossos de tela, sense bastidor (s.d.).  

*2 pintures a l’oli fetes sobre cartró 

3.2. Escrits publicats a la premsa (1914 – 1964)                                                                       Caixa 3 

    *“La Pedagogía”, article publicat al diari “El clamor del magisterio” (16.10.1914). 

*“Barcelona i els pobles veïns”, article publicat a la revista “Mirador”. (1931 – 1934) 

 3.3. Escrits sobre costumari [anys 40-60]    

*Document original de la felicitació de les bones festes, de “El Centro” (abans “Noria”) (1907).  



 *Tradició cerdanyolenca “La campana llena de oro” [anys 40-60].  

*Cançó satírica dels anys 1906-07 “El poll ressucitat” [anys 40-60].  

*Composició satírica de felicitació de les bones festes, de l’any 1907 [anys 40-60].  

*3 documents sobre la tradició del Dissabte de Glòria i Pasqua de Resurecció o Florida [anys 40-60].   

*8 documents sobre el costumari del mes de febrer: de la Candelera a Carnestoltes [anys 40-60].  

*“La Serravella” [anys 40-60].  

*13 documents sobre jocs de mainada i de grans [anys 40-60].  

*5 documents sobre els adagis [anys 40-60].  

*“El ball de gitanes” [anys 40-60].  

*4 documents sobre festes populars i religioses [anys 40-60].  

*“Un Nadal a principis de segle” [anys 40-60]. 

*“L’Ermità” [anys 40-60]. 

“Nadalenques” [anys 40-60].  

*“L’Invitat” [anys 40-60].  

*“Excursions i berenars” [anys 40-60].  

3.4. Estudi sobre la rajola de mostra catalana [anys 40-60]  

3.4.1. Calcs de rajoles de mostra catalana [anys 40-60]  



*56 dibuixos fets amb colors, en paper de calcar blau [anys 40-60]   

3.4.2. Escrits sobre la rajola de mostra catalana [anys 40-60]    

*9 documents, que es troben dins la seva carpeta original, mida DinA5 [anys 40-60].   

3.5. Estudis sobre història local [anys 40-60]   

3.5.1. Castell de St. Marçal i marquesat [anys 40-60]  

    *28 documents [anys40-60].  

3.5.2. Hostals, tabernes i sales al 1900 [anys 40-60]    

*6 documents [anys 40-60].  

3.5.3. Límits de Cerdanyola [anys 40-60]  

    *7 documents dins la seva carpeta original, mida DinA5 [anys 40-60].  

3.5.4. Ntra. Sra. De les Feixes [anys 40-60]   

*27 documents [anys 40-60].  

*Quadern de notes amb 4 fulls utilitzats [anys 40-60].   

 

3.5.5. Prehistòria [anys 40-60]  

*2 documents [anys 40-60].  



*Quadern amb 10 fulls utilitzats [anys 40-60].  

3.5.6. Referències bibliogràfiques relacionades amb Cerdanyola [anys 40-60]  

*136 documents [anys 40-60].  

3.5.7. St. Iscle de les Feixes [anys 40-60]                    Caixa 4 

    *46 documents [anys 40-60]. 

   *Carpeta amb 5 documents amb dibuxos a llapis  

3.5.8. Valldaura [anys 40-60  

*31 documents [anys 40-60]. 

*1 document dins d’un sobre [anys 40-60].  

   3.6. Poesia (1939 – 1958)  

    *6 documents (02.07.1939, 1954, 1956 i 1958).   

3.7. Producció de les monografies cerdanyolenques [anys 40 – 50]  

3.7.1. “Guia excursionista a les masies del terme de Cerdanyola” [anys 40]  

    *150 documents distribuïts en dues carpetes originals [anys 40]   

  3.7.2. “Coses de Cerdanyola” (anys 40 - 1950)    

*55 documents dins la seva carpeta original [anys 40]  



*Exemplar original del llibre (1950)   

3.7.3. “Les fonts boscanes de Cerdanyola” (1954 – anys 60)   

*47 documents dins la seva carpeta original. 4 d’aquests són dibuixos (1954 – anys 60).  

*2 mapes petits (1954).  

3.7.4. Rebuts (1947 – 1949)    

*15 documents (21.12.1947 – 08.1949).  

3.8. Altres escrits (1912 – 1956)  

    *Transcripció del centenari de Rousseau publicat per La Vanguardia a càrrec de Miguel S. Oliver (08.1912).   

*Invitació a visitar el Cau Armat del Vallès (1956).  

*Transcripció de “Nueva geografía universal”, 4t tom, 6è llibre, pàgines 374 i 375 (s.d.).  

*3 documents que parlen de la Festa Major (s.d.)  

3.9. Altres documents (s.d.) 

  *Carta adreçada als professors i persones interessades en la cultura (s.d.) 

 

4. Activitats de lleure (s.XVII – 1964)                       Caixa 5 

4.1. Col·leccions (s.XVII – 1964)  



4.1.1. Auques i anuncis [anys 30]   

*2 exemplars de l’auca de Bellaterra [anys 30]  

*2 còpies d’un anunci de Bellaterra [anys 30]  

*2 còpies d’un anunci de Bellaterra [anys 30]  

*Sobre original d’una auca [anys 30]   

4.1.2. Butlletins parroquials (1922 – 1924)  

*26 documents (10.1922 – 02.1924).  

4.1.3. Capses de llumins (s.d.)  

     *Una amb la imatge del castell de St. Marçal.    

   4.1.5. Dibuixos, gravats i altres (1857 – s.d.)   

*Ex-vot de Rosa Codiña i Maimó pintat a l’oli (1857).  

*Gravat del castell de St. Marçal abans de la seva remodelació (s.d.)  

*Gravat sobre pergamí d’una empunyadura d’espasa en forma de dona i lleó (s.d.).  

*Reproducció d’un retrat de Martín Lutero (s.d.).  

*Reproducció de la pintura “Los hijos de Eduardo IV de Inglaterra” de Pablo Delaroche (s.d.).   

4.1.7. Fotografies i clixés (1932 – 1963)  



*6 fotografies de fonts boscanes de Cerdanyola (1932 i 1953).  

*Fotografia de l’altar i el retaule de la capella de St. Marçal (abans de 1936).  

*Fotografia del retaule de Ntra. Sra. De les Feixes (abans de 1936). 

*80 fotografies de les masies de Cerdanyola. 26 d’aquestes són repetides [anys 40].  

*3 fotografies del ball de gitanes [anys 40-50].  

*Fotografia en paper de l’absis restaurat i l’altar de St. Iscle de les Feixes (després de 1949).  

*Fotografia de les runes de Can Güell (08.1953).  

*Fotografia dels Pinetons (09.1953).   

*4 fotografies de treballs fets com a mestre d’obres (1953).  

*4 fotografies de les escultures fetes per en Viladomat per a una font monumental a Tarragona (1954).   

*18 fotografies d’excursions vàries (1954-57).  

*20 fotografies de la festa dels vells (1954-59).  

*3 fotografies del mur de l’església primitiva de Can Bramona, a Flor de Maig (1955).  

*Fotografia de l’altar de l’església de St. Miquel del Fai (13.06.1957).  

*2 fotografies de la plaça St. Ramon (1963).  

*8 fotografies del ball de gitanes (1963).  

*Fotografia de l’església nova de St. Martí [anys 60].  



*41 còpies en paper setinat de les fotografies de les masies (s.d.).  

*3 fotografies de l’envelat de la festa major (s.d.). 

*9 fotografies de la festa del Corpus (s.d.).  

*2 fotografies d’un aplec de sardanes (s.d.).  

*3 fotografies de goigs, una repetida (s.d.).  

*Fotografia de detall d’elements de ceràmica trobats a les excavacions de Canaletes (s.d.).  

*Fotografia de la moneda romana trobada a Canaletes (s.d.).  

*8 fotografies de grups de rajoles de mostra catalanes de diferents tipus i èpoques (s.d.).  

*Fotografia de la festa de St. Antoni, els tres tombs (s.d.). 

*Fotografia d’un detall del menjador de la masia de Can Fatjó dels Urons. Composició amb rajoles de 
mostra del s.XVIII (s.d.).  

*Dues còpies de la fotografia de l’escut de Cerdanyola que presidia l’Ajuntament (s.d.).  

*Dues còpies de la fotografia d’un plànol de Cerdanyola, fet a mitjans del s.XVIII (s.d.).  

*Fotografia de Nostra Senyora del Roser de Montcerdà (s.d.).  

*3 fotografies antigues de Cerdanyola (s.d.).  

*Dues còpies de la fotografia d’una casa antiga a la carretera de St. Cugat (s.d.).  

*Diapositiva d’una barca a l’aigua (s.d.).  



*Fotografia de l’escut dels Marimon i còpia en petit i paper setinat (s.d.).  

*Fotografia d’una finestra del Castell de St. Marçal (s.d.).  

*Fotografia d’un dibuix de Can Cerdà, fet per en Sr. Estalella (s.d.).  

*Reproducció d’un gravat antic de Ntra. Sra. De les Feixes (s.d.).  

*Fotografia del Castell de St. Marçal, i còpia en petit i paper setinat (s.d.).  

*Fotografia d’una escultura d’en Viladomat, presa al seu taller (s.d.).  

*2 fotografies d’escultures de verges (s.d.).  

*Fotocòpia en blanc i negre d’una fotografia on surten uns obrers en una casa a mig construir (s.d.).   

*Fotografia d’un monument religiós dedicat al Regne d’Espanya (s.d.).  

*50 Clixés amb suport vidre [anys 40 – 50].              Fora caixa 

*La meitat d’un clixé amb suport vidre [anys 40 – 50].                     Fora caixa 

4.1.8. Goigs (s.d.)                         Caixa 6 

*19 goigs, 3 d’aquests repetits (s.d.).     

 

4.1.10.Mapes [anys 40 – 50]    

*14 mapes de Cerdanyola [anys 40 – 50  



  

   4.1.13.Postals [anys 20 – anys 60]                      Caixa 7 

    *1.412 postals [anys 20 – anys 60].  

*Llibret amb fotos de tipus i de mida postal [anys 20].   

4.1.14.Premsa (1909 – 1963 )                          Caixa 8  

*77 retalls de premsa variats (1909 – 1963).  

4.1.15.Programes de festes i altres actes (1915 – 1964)  

*35 programes del “Sardanyola Gran Casino” (1915 - 1919, 1925 - 1931, 1933 - 1935 i 1946 – 1959. 
Repetits: 1949, 1952, 1954, 1956 i 1958, aquest últim amb 3 còpies).  

*17 programes de les festes del Roser de Maig (1953 - 1957 ,1959 i 1961-1964. Repetits: 1954, 1956, 
1957, 1959 i 1955, aquest últim amb 3 còpies).   

*10 programes de les festes de St. Jaume (1933 - 1935, 1952 - 1956 i 1959. Repetit: 1954).             Caixa 9 

*7 programes de les festes del barri de Montflorit (1935, 1944, 1950, 1951, i 1955 – 1957).    

*2 programes de les festes de St. Martí (1950).  

*Programa de festes del XX aniversari de la Penya Ciclista Victòria (18.11.1951).  

*Programa de festes de l’estrena de l’estendard de la societat coral “Els Novells” (02.12.1956).   

*Programa de la festa inaugural del Casal Parroquial de Cerdanyola (20.09.1959 i 27.09.1959).  



*Programa de festes de Ripollet (1959).  

*Programa de festes del V aniversari de la fundació de la societat coral “Els Novells” (07.08.1960).  

  4.1.16.Publicacions periòdiques (1886 – 1962)   

    *22 portades de la revista “La Tomasa” (1889 – 1891).  

*Recull dels números de l’ABC de tot l’any (1913).  

*Almanac de “l’Esquella de la Torratxa” (1924).  

*14 números de la revista cultural local “Talaia” (1931-32).  

*4 números de la revista del Grup Excursionista de Gràcia (01.1934, 06.1934 i 05.1945, aquest últim 
repetit).  

*Exemplar d’un conte de la col·lecció “Hojitas de oro” (s.d.).  

*2 pòsters amb retrats de personatges il·lustres. De la revista “La Tomasa” (s.d.).  

*18 fulls retallats de la revista “La Tomasa” (s.d.).  

*2 exemplars de la revista “La Tomasa” (s.d.).   

*51 números de la revista “La Actualidad” (1911)                Caixa 10 

*Exemplar de “L’Esquella de la Torratxa” dedicat a Colón (14.10.1892).            Caixa 11 

*Exemplar de “La revista moderna” (02.07.1898).  

*Exemplar de “Vell i Nou” (1915).  



*26 números del “Diari de Vilamar” (08.1922 – 08.1923).  

*Exemplar de “Mar i Cel” (17.01.1923).  

*Numero extraordinari de “La escena catalana”, dedicat a Àngel Guimerà (26.07.1924).  

*Exemplar de “Nostra Comarca”, Butlletí del Centre Excursionista del Vallès (09.1925).  

*Exemplar de “El Correo” (07.1962 – 08.1962).  

*65 números de “En Patufet” (s.d.). 

*150 números dels “Contes d’en Patufet” (s.d.).   

*Exemplar de “La Ilustració Catalana” (31.08.1886).                Caixa 12 

*Exemplar de “L’Ilustration”, publicació francesa (29.08.1925).  

*2 contes en format revista (s.d.).   

4.1.17.Publicacions vàries (1929 – 1964)  

*Estatuts del “Sardanyola Gran Casino” (1929).  

*Exemplar de “Catalunya Pintoresca” que parla de Montcada, Ripollet i Cerdanyola [anys 30].  

*Estatuts generals i reglaments interiors del Centre Aut. de dependents del comerç i de la industria (1933). 
*Revista de l’Sport Club Bellaterra (1936).  

*Reglament de la Germandat de Cerdanyola del primer de maig de l’any 1936 (1937).  

*Guia de Cerdanyola (1943).  



*4 memòries de la tasca de l’Ajuntament (1943, 1945, 1946 i 1948).  

*Exemplar de “Barcelona divulgación histórica (1946).  

*Exemplar de “Analecta Sacra Tarraconensis” que parla del Monestir de Sta. Maria de Valldaura (1952).  

*Publicació en forma de llibret anomenada “Calle Fernando, 1824. Bosquejo histórico de la aristocràtica via 
ochocentista” (1955).  

*Resum de la gestió municipal durant els anys (1959 - 1964).  

*Portada de l’Almanac de “Catalunya social” (s.d.). 

4.1.18.Altres [anys 20 – anys 30].  

    *Balada de Nadal”, partitura i lletra (1935).  

*Poema de Josep Ma Roviralta [anys 30].   

*Tros de tela d’encaix daurada (s.d.).  

*Partitura de l’orfeó gracienc. Per un costat del paper la cançó “La Marsellesa”, i per l’altre “L’arbre sagrat”  

*Cançó de bressol “Lo noy de la mare” (s.d.).  

*Una partitura i lletra de “mi bandera” (13-08-1939) 

4.2. Espectacles i festes (1922 – 1959)  

*Dos programes d’activitats del “Group Recreatiu La Constància” (24.12.1922, 26.12.1922 i 01.11.1923).  

*Anunci de les activitats teatrals del “Group Recreatiu La Constància” (07.09.1923 – 09.09.1923).  



*Anunci de l’espectacle de Raquell Meller al Palace de París [1924]  

*Anunci d’una obra de teatre al teatre sabadellenc “Euterpe” (30.06.1939).  

*Invitació a la lectura de l’obra “Clarianes en la boira”, del poeta Josep Ma de Sucre (09.03.1948).   

*Escrit publicitari sobre el V Homenatge a la vellesa (06.04.1948).  

*Programa del V Homenatge a la vellesa (09.05.1948).  

*Programa del concert de primavera de l’escola municipal de formació domèstica (15.05.1949).  

*Programa d’activitats del teatre “España” (23.09.1950 i 24.09.1950).  

*Pòster amb el programa de l’Aplec de St. Iscle (17.11.1950).  

*Invitació a la conferència “Estat actual dels monestirs de Catalunya” al Museu de Sabadell (08.12.1950).  

*Programa de la “Fiesta fin de veraneo. Torre de los señores Viñas” (14.09.1952).  

*Programa d’un concert de la “Coral Sardanyola” (15.03.1959).  

*Programa d’una actuació de la “Coral Sardanyola” (15.09.1959).  

4.3. Exposicions, subhastes i presentacions (1923 – 1958)   

*Quadríptic de l’Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors (09.1923 – 10.1923).   

*Díptic del “II Saló Mirador. La pintura gòtica catalana dels segles XIV i XV”. Sala Parés (09.05.1936 – 
31.05.1936).   

*Entrada a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona (primavera de 1942).  



*Pamflet de l’exposició de Nuria Elías Ubach. Galeria Syra (28.04.1945 – 11.05.1945).  

*Díptic de l’exposició de Rodríguez Puig. Galeria Pictoria (25.01.1947 – 07.02.1947).  

*Díptic de l’exposició de Jaime Passarell. Galeria Syra (11.06.1949 – 25.06.1949). 

*Díptic del “segon Saló d’Octubre. Escultura mòbil estàtica d’Àngel Ferrant” (08.10.1949 – 28.10.1949).   

*Pamflet - catàleg de l’exposició homenatge a Xavier Nogués (01.12.1951 – 14.12.1951).  

*Llibret de la “Gran subhasta fin de siglo, obras maestras antiguas y modernas”. Sala Vayreda (18.03.1953 
– 24.03.1953).  

*Díptic de la “Ultima subhasta de cuadros antiguos y modernos”. Sala Vayreda (01.06.1953 – 09.06.1953).  

*Invitació a l’exposició de goigs i auques de la Unió Excursionista de Catalunya (22.04.1955 – 14.05.1955).  

*Dues invitacions a la celebració del centenari de Francesc Gimeno. Reial Cercle Artístic (04.1958).  

*Una entrada a l’exposició de Francesc Gimeno. Reial Cercle Artístic (1958).  

*Entrada a la “I Exposición Iberoamericana de Numismática y Medallistica” (24.11.1958 – 09.12.1958).   

*Pamflet de l’exposició “Colección de ismos. Refectorium Bellaterra. Colección C. Vidal Pons (s.d.).  

4.4. Viatges (1923 – s.d.)  

*Tríptic informatiu de l’excursió col·lectiva de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona (secció 
excursions) a París, Reims i Versailles (07.09.1923 – 16.09.1923).  

*Guia Blau dels Jocs Olímpics de París 1924, suplement de la Guia Blau de la ciutat de París (1923).   

*Bitllet del Metro de París (1923 - 1924).  



*2 bitllets del Metro de Barcelona (s.d.).  

*Bitllet de tren Cerdanyola – Barcelona (s.d.).  

*Butlleta de 10 viatges als Autobusos Viñas (s.d.).  

*4 pamflets informatius del Metro de Barcelona: Aragó, Diagonal, Liceu i Catalunya (s.d.).  

*Horaris de l’empresa de transports Maria Passarell Padrós: Cerdanyola – Barcelona – Cerdanyola (23.06 
– 30.09).  

5.Relacions externes [anys 10 – anys 50]  

5.1. Correspondència emesa [anys 10 – anys 50]  

    *Esborrany de la carta de renúncia com a mestre de Súria [anys 10].  

*2 esborranys d’una carta dirigida al Marquès de Cerdanyola [anys 50].   

5.2. Correspondència rebuda (1913 – 1959)    

*20 cartes amb sobre (1913 – 1954).  

*27 cartes sense sobre (1913 – 1959). 

*7 postals (1914 – 1952).  

*Un sobre buit, del Cordelles Club de Cerdanyola (s.d.).  

*Felicitació cap d’any 1939 

6.Activitat associativa i política (1917 – 1960)                         Caixa 13 



6.1. Activitat associativa (1923 – 1960)  

*3 títols de 40 ptes. per comprar una màquina de cinema a la Cooperativa La Constància (06.01.1923, 
04.02.1923 i 11.03.1923).  

*7 resguards de títol del soci de Foment de les Arts Decoratives (12.1930 – 07.1931).  

*Exemplar de la revista “La Lluna” (14.02.1931).  

*8 contrasenyes del Círcol Artístic de St. Lluc (03.1933 – 10.1933).  

*3 documents de subscripció a la revista “Art” (10.1933, 02.1934 i 10.1934).  

*Nomenament com a cavaller del Cau Armat (10.12.1944).  

*Pamflet de l’associació “Amigos de los santuarios” (05.1960).  

*Estampació sobre tros de paper del segell de la Biblioteca de Cerdanyola (s.d.).  

*Acceptació de soci de número del Real Círculo Artístico (09-06-1936) 

*4 documents exposició Gimeno al Real Círculo Artístico 

*Acceptació soci de nombre del Real Círculo Artístico (14-03-1933) 

*Invitació a la Junta General Extraordinaria del Círculo Artístico 

*Admisió com a Soci resident de l’entitat Foment de les Arts Decoratives (31-11-1930) 

*Invitació a la vacant de Secretari general del Foment de les Arts Decoratives 

*Invitació a la la Societat Coral La Estrella Martinense (11-1884) 



6.2. Activitat política (1917 – 1947) 

*Llibret commemoratiu de l’Aplec nacionalista de Poblet (05.1917).  

*Gaseta Municipal de Barcelona (15.04.1931). 

*Text de la nova Constitució de la República espanyola (08.12.1931). 

*24 documents de propaganda electoral i paperetes (04.1931 – 01.1934).  

*18 documents relatius al Primer congrés municipalista de Catalunya, dins d’una carpeta de 1951 (01.1933 
– 02.1933).  

*34 documents relatius a la tasca del productor com a jutge municipal (1934 – 1936).  

*Tarja amb el numero de pres del productor [1939].  

*Document escrit a mà pel productor, amb els judicis que es van celebrar contra ell (1943)  

*13 documents relatius al judici del productor al “Tribunal de la Masonería y el Comunismo” (1945 – 1947).   

*Escrit sobre l’agregació de municipis a Barcelona 

*Escrit de l’Ajuntament de Cerdanyola referent al canvi de nom (10-1959) 

 

7.Activitat de representació (1950 – 1956)  

7.1. Actes protocol·laris (1950 – 1956)  

7.1.1. Conferències (1956)  



*6 anuncis de la conferència al Sardanyola Gran Casino [abans del 04.08.1956].  

*30 documents preparatoris de la conferència al Sardanyola Gran Casino (1956).  

7.1.2. Premis i concursos (1950)    

*Convocatòria i bases dels jocs florals de Bellaterra (15.08.1950).  

*Cartell de premis dels jocs florals de Bellaterra (31.08.1950).  

*Diploma del premi guanyat pel productor als jocs florals de Bellaterra (17.09.1950). 

*12 documents preparatoris per a la presentació als jocs florals de Bellaterra (1950).  

*Reproducció de la poesia premiada als jocs florals de Bellaterra del 25 de setembre de 1949 (1950).  

7.2. Projecció pública (1948 – 2008)  

7.2.1. Condols (02.1964 – 05.1964)  

*5 còpies de la necrològica de la mort del productor (15.02.1964). 

*4 targetes de condol, de petites dimensions i amb sobre (02.1964).  

*5 cartes de condol, amb sobre (02.1964 – 03.1964).  

*14 targetes de condol, de petites dimensions i sense sobre (02.1964 – 05.1964).  

*2 sobres buits, de petites dimensions (02.1964 – 05.1964).  

*14 cartes de condol, sense sobre (02.1964 – 05.1964).  



*Postal de condol (1964). 

*1 sobre buit, de dimensions normals (s.d.).  

*Un exemplar de la Hoja Diocesana (23-02-1964) 

*Esborrany de nota d’agraïment 

7.2.2. Homenatges, commemoracions i distincions (1971 – 2007)  

*4 tríptics de l’exposició “Cerdanyola, 1.000 anys d’història”, organitzada pel Congrés de Cultura Catalana 
(11.11.1971 – 27.11.1971).   

*3 cintes de casset amb diferents gravacions de les activitats del centenari Jaume Mimó i Llobet (02.1993).   

*3 CD’s amb el treball d’Arantxa Masachs Villarino sobre Jaume Mimó col·leccionista (11.2006 – 02.2007).   

*CD amb informació de productor per a l’acte commemoratiu de l’aniversari de l’institut I.E.S. Jaume Mimó 
(04.2007).   

7.2.3. Notes biogràfiques (1971 – 2007)  

*2 documents escrits a màquina. Són part dels textos dedicats a Jaume Mimó a l’exposició “Cerdanyola, 
1.000 anys d’història” (10.1971).  

*Biografia formada per 2 fulls, escrit a màquina pel Grup d’Estudis Cerdanyolencs “Les Feixes” 
(15.12.1982).   

*Biografia formada per 29 fulls, redactats a ordinador per Miquel Sánchez (1993).  

*Biografia formada per 13 fulls, redactats a ordinador per Miquel Sánchez (1993).  



*Biografia formada per 2 fulls, redactats a ordinador per Miquel Sánchez (1993).  

*Biografia formada per 13 fulls, redactats a ordinador per Arantxa Masachs Villarino (2006 – 2007).   

*Biografia extreta de l’adreça electrònica http://www.wikipèdia.cat.  

*2 documents de notes biogràfiques escrites a mà pel fill del productor, Jaume Mimó i Sarrablo.  

* Biografia extreta d’Internet, realitzat per Andreu Salillas.  

7.2.4. Obsequis i dedicatòries (1983) 

*Fotografia dedicada per l’escultor Josep Viladomat (1983).  

7.2.5. Reculls de premsa (1948 – 2008)  

*32 retalls de premsa que fan esment d’en Jaume Mimó i Llobet o de la seva obra (1948 – 2008).   

8. Recursos d’informació                         Caixa 14 

   8.2. Reculls de premsa (1982 – 2009)  

*26 retalls de premsa que tenen relació indirecta amb el productor (un document repetit) (1982 – 2009).  

 

9 Altres documents                                                 Caixa 6 

   *llibret de cupons de racionament (1952) 

   *Carta dels alumnes catolics de la Universitat (11-1884) 



   *Participació de lotería (08-06-1868) 

   *Carta de seguretat emesa per la policia (20-05-1834) 

   *Butlletí de subscripció a la biblioteca literaria (s.d.) 

   *Dos bitlles de diferents rifes en un sobre (10-1879) 

   *Tarjeta del llibreter Angel Batlle Tejedor (s.d.) 

   *9 documents de rebuts i diferents anotacions 

  

 


