
Descripció del Fons Jordi Saurí i Conejero

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència CAT AMGR 13 35

Nivell de descripció Fons

Títol Fons Jordi Saurí i Conejero

Data(es) Dates de creació: 1915-2011

Volum i suport 0,25 metres lineals, paper
15 fotografies: 6 (positius paper, b/n), 2 (positiu paper, color), 7 (format 
digital, b/n)
2 CD-Rom
1 DVD
19 cartells
1 pel·lícula format Súper-8

ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor Jordi Saurí i Conejero

Història del productor Jordi Saurí i Conejero, fill de Ramon Saurí i Duset i de Dolors Conejero 
Martínez, va néixer el dia 1 de desembre de 1937, al c. de Barcelona, 
37, de Granollers. 

Cursà  primària  a  l’Escola  Montessori,  a  Granollers.  Posteriorment,  i 
paral·lelament  als  estudis  a  l’Escola  Municipal  del  Treball  (EMT),  va 
treballar com a mecànic a Isidro Comas, després anomenada UNITESA, 
i a Kosmos Eléctrica, S.A. (l’actual Sony)  i,  també, com a mestre de 
producció  a  Galdisa  General  Alimenticia  y  Dietética,  S.A.  Ocupà  el 
càrrec de director de producció a les empreses Peypasa (Saragossa) i 
de cap de producció de pasta a Pastas Gallo (Productos Alimenticios 
Gallo, S.A.). El 1995 agafà la llarga malaltia. 

Entre 1951 i 1955, aproximadament, fou voluntari de la Creu Roja i, 
també, secretari de l’Associació Catòlica de Pares de Família i de 
Colònies de Granollers, presidida per mossèn Ramon Buxarrais, qui, 
abans de marxar, per ser bisbe de Màlaga, el va nomenar president de 
l’associació.
Entre 1965 i 1980, va ser membre del Patronat de l’Escola Municipal de 
Música i de les Joventuts Musicals, exercint de secretari d'ambdues 
entitats.
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El 12 de gener de 1977, amb la mort de Josep Pallach, decidí començar 
la seva vida política com a militant del Partit Socialista de Catalunya-
Reagrupament (PSC-R), partit fundat el maig de 1976, que provenia del 
Reagrupament  Socialista  i  Democràtic  de  Catalunya,  fundat  el 
novembre de 1974 per Josep Pallach. Va exercir el càrrec de secretari 
comarcal  del  partit  fins  al  1978.  També  fou  delegat  en  alguns 
congressos del partit.

A l’abril de 1978, decidí abandonar el PSC-R, ja que era reticent a la 
imminent unió del partit amb el Partit Socialista de Catalunya-Congrés 
(PSC-C) i la Federació Socialista de Catalunya (PSOE), que portà a la 
constitució de l’actual Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 
A les primeres eleccions municipals de 1979, Jordi Saurí participà en la 
llista d’ERC com a candidat independent. Immediatament després, va 
entrar  a  formar  part  del  Bloc  d’Esquerres  d’Alliberament  Nacional 
(BEAN), fundat per Salvador Casanova, moviment que va desaparèixer 
després de les primeres eleccions autonòmiques del  20 de març de 
1980. 

Juntament amb molts companys del BEAN, va entrar a formar part de 
Nacionalistes d’Esquerra (NE). Durant l’Assemblea General del partit, va 
exercir el càrrec de responsable de premsa i propaganda. Participà en 
les  llistes  de  NE com a  candidat  al  Parlament  de  Catalunya  en  les 
eleccions autonòmiques de 1980.
Va ser cofundador del Comitè Anti-OTAN del Vallès Oriental, juntament 
amb Llorenç Peláez, moviment que finalitzà amb la Marxa Antinuclear a 
la central nuclear d’Ascó, el 1980.
El  1983,  abandonà  Nacionalistes  d’Esquerra.  Finalitzà,  així,  la  seva 
carrera política.

Història arxivística Aquest fons es trobava a casa de Jordi Saurí, pendent de classificar i 
ordenar. Abans de l’ingrés del fons a l’Arxiu Municipal de Granollers, 
Jordi Saurí havia fet una neteja de còpies i duplicats. 
El 23 de febrer de 1981, amb motiu de l’intent de cop d’estat, decideix 
amagar tota la documentació sota la teulada de la casa que posseeix a 
Maçanet de la Selva.

Dades sobre l’ingrés El  fons  va  ingressar  a  l’Arxiu  Municipal  de  Granollers  el  dia  25  de 
setembre de 2006. 

Entre 2007 i 2011, es van realitzar 5 ingressos més de documentació: 
Ingrés 33 de 22 de juliol de 2007, Ingrés 10 de 23 d'octubre de 2008, 
Ingrés 3 de 16 de febrer de 2009, Ingrés 10 de 13 de maig de 2010 i  
Ingrés 15 de 3 de maig de 2011.
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Finalitzada la seva catalogació, el fons ha estat dipositat al dipòsit 3 de 
l’Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de l’Olivar, 10.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut La documentació pròpia del fons és de 1967 a 2011, però hi ha dos 

documents anteriors recopilats pel productor, de 1915 i 1955.

La majoria de la documentació està relacionada amb la carrera política 
de Jordi Saurí. Algunes fotografies i documents reflecteixen el seu pas 
per Creu Roja.

Hi ha documentació relacionada amb alguns dels congressos del PSC-
R, com el III Congrés, celebrat els dies 8 i 9 de gener de 1977, i el V  
Congrés, celebrat el 30 de gener de 1978, en el qual va fer de delegat.
És de particular interès el cartell del Front d’Esquerres, coalició creada 
per  a  les  eleccions  generals  de  1977  i  formada  per  Esquerra 
Republicana de Catalunya, Estat Català, Front Nacional de Catalunya i 
Partit Socialista de Catalunya. Aquesta coalició es va desfer 48 hores 
abans de la presentació de les candidatures, cosa que provocà l’ingrés 
precipitat  del  PSC-R en la  coalició  Pacte  Democràtic  per  Catalunya, 
amb  Esquerra  Democràtica  de  Catalunya  (EDC)  i  Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC).

Altres  documents  interessants  del  fons  són  les  publicacions  de 
l’Assemblea  Independentista  del  Vallès  Oriental,  realitzades  per 
diversos  partits  independentistes  de  la  comarca,  com  Nacionalistes 
d’Esquerra, Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), etc.

El fons inclou també dos documents en suport electrònic (CD-Rom). Un, 
conté imatges de tota la documentació del fons i de documents que no 
estan en paper. L’altre és un document sonor amb propaganda electoral 
de la candidatura de Jordi Saurí per a les eleccions municipals de 1979.
Finalment,  cal  destacar  especialment  l’existència  de  quatre  obres 
inèdites, enquadernades però no publicades, l’autoria de les quals és de 
Jordi Saurí. Un dels llibres és un compendi de poesia. Els altres tres 
volums són estudis històrics. 

Sistema d’organització Atès el volum actual del fons, s’ha optat per no fer-ne quadre de 
classificació en aquest primer tractament. S’ha escollit el format de 
catàleg i la documentació està descrita  com a unitat documental simple. 
Hi ha dues capses de documents: una, de fotografies i una carpeta on 
s’han instal·lat els cartells. Per facilitar-ne la  localització, també s’ha 
enumerat cada document. 
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Aquesta primera ordenació podrà ser modificada si es produeixen nous 
ingressos de documentació que facin necessària la creació d’un quadre 
de classificació, per facilitar la comprensió del fons.

Informació sobre 
avaluació i tria

S’han eliminat fotocòpies de documents que ja formen part del fons i 
que, per tant, no representen cap pèrdua d’informació.  La 
documentació és de conservació permanent.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés Lliure accés.

Condicions de 
reproducció 

La reproducció de documents s’ha de dur a terme d’acord amb les 
normes de l’Arxiu Municipal de Granollers.

Llengües i escriptures 
dels documents

La majoria de documentació és en català, encara que també trobem 
alguns documents en castellà.

Característiques físiques 
i 
requeriments tècnics

Cal ordinador per poder accedir a la informació dels CD-Rom. 
La pel·lícula encara no s’ha pogut visionar i està pendent de digitalitzar.

Instruments de 
descripció 

S’ha elaborat la guia de fons i el catàleg d’unitats documentals en la 
Base de dades, fons i col·leccions de l’AMGr. Aquesta informació també 
és accessible al web www.granollers.cat  /arxiu  .

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització 
d’originals

--

Existència i localització 
de reproduccions

--

Documentació 
relacionada 

Fons de Salvador Casanova

Bibliografia --

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es) Janira Anguita Moreno, setembre de 2007. Els ingressos posteriors han 

estat treballats per Laura Casanovas 2008-2011.

Fonts La unitat de descripció.
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Converses amb el senyor Jordi Saurí i Conejero i la seva filla, 
Immaculada Saurí Gutiérrez.

Regles o convencions Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General 
d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2006.

Per accedir als documents o veure les imatges, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal, al c. de l’Olivar, 10.
L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic.

Per veure les imatges, cal concertar cita trucant al tel. 93 861 19 08.
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