
 

FONS ANTONI JONCH I CUSPINERA. DESCRIPCIÓ

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de 
referència 

CAT AMGr 13 68

Nivell de 
descripció

Fons

Títol Fons Antoni Jonch i Cuspinera

Dates Data de creació: 1897- 2017 (predomina 1927- 1992)
Data d’agregació 1922- 2017

Volum i suport 4,6 metres lineals de documentació en suport paper (manuscrit, mecanografiat i
imprès) 
11 plànols
1.506 imatges en paper, diapositiva i polièster.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del 
productor

Antoni Jonch i Cuspinera

Història del 
productor

Antoni  Jonch  va  néixer  a  Granollers  el  14  d’abril  de  l’any  1916  i  va  morir  a
Granollers el 6 de juny del 1992. Les circumstàncies personals el porten a poder
dedicar-se a les seves grans passions, la natura i els animals. 
Després de cursar estudis al Collell (Girona), Jonch torna a Granollers per cursar
l’ultim curs de batxillerat i  coneix a Salvador Llobet. Aquesta amistat fa que es
mantingui  en ell  la  seva  afició  per  la  natura  i  que esdevingui  l’eix  de  la  seva
professió. Llobet va ser el seu guia pel Montseny i en l’estudi de la natura; així com
un company en l’activitat cultural a Granollers.

Decideix estudiar Farmàcia per poder continuar aprofundint en el coneixement de
la natura i especialment en la botànica. Acaba la llicenciatura l’any 1941. 
A partir d’aquest moment fa articles i xerrades, primer en l’àmbit local i més tard en
mitjans  d’àmbit  més  ampli,  a  l’entorn  de  la  natura.  A  principis  dels  anys  50
comença una extensa col·laboració amb el setmanari Destino.
Col·laborà activament en la reconstrucció del Museu de Granollers, i  formarà part
del seu Patronat  del 1946 al 1958.
Va ser president de l’Agrupació Excursionista de Granollers des de 1944 al 1957,
va  estar  implicat  en  el  Centre  d’Estudis  i  en  la  Fundació  Pere  Maspons  i
Camarasa.
L’any 1947 va donar classes d’història natural al Col·legi Oficial d’Ensenyament
Mitjà de Granollers i als Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Entra en contacte amb els Amics dels Zoo, que volien fer una gran reforma al Zoo
de Barcelona i que va poder impulsar des del seu nomenament,  primer com a
conservador tècnic i desprès, des del 1956 fins el 1985, com a director.

Com a director del Parc Zoològic de Barcelona va tenir un paper primordial en la
seva transformació. Va posar al dia les instal·lacions, com per exemple va crear la
Gran Fauna Africana i l’Aquarama (primer dofinari d’Europa); també va participar
en la creació de l’estació biològica d’Ikunde a Guinea.
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Antoni Jonch sempre va estar vinculat amb el Montseny, va ser promotor de les
Escoles de Natura i de la creació del Parc Natural del Montseny.
L’any 1985 va ser nomenat director del Museu de Granollers, i ho va ser fins a la
seva mort l’any 1992. En aquest període es reforma l’edifici «La Tela», com a seu
del Museu de Ciències Naturals, inaugurat el maig de 1987.

Antoni Jonch rep la  Creu Sant Jordi l’any 1985. L’any 1992, va ser nomenat fill
predilecte de Granollers, a títol pòstum.
La casa on va viure al carrer del Rec, va ser cedida pels seus hereus l’any 2000 a
l’Ajuntament de Granollers. Aquest la va reformar i l’any 2008 s’inaugurà com a
Can Jonch - Centre de Cultura per la Pau.

Història 
arxivística 

Els documents del fons han estat a la casa familiar i posteriorment a casa del seu
fill Miquel Jonch Sampere,  en bon estat de conservació.

Els germans Jonch Sampere, l’octubre de 2016, van encarregar l’organització del
fons documental del seu pare a Miquel Carandell Baruzzi, historiador encarregat
de portar a terme l’inventari de la documentació per a l’elaboració del llibre: «De
les gàbies als espais oberts»

Dades sobre 
l’ingrés 

L’ingrés del Fons Antoni Jonch i Cuspinera es va formalitzar el 4 de maig de 2018
per mitjà de contracte de cessió temporal en règim de comodat, amb la signatura
de l’alcalde de la ciutat  i  els 4 fills;  Miquel,  Adela,   Montserrat i  JosefinaJonch
Sampere, ingrés 36 de 5 d’abril de 2018. Aprovat a la Junta de govern local en
data 17 d’abril de 2018.

El  20 de juny  de 2018 en compliment  d’una clausula  del  contracte citat  es va
signat  un  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Granollers  i  el  Consorci  de  Serveis
Universitaris de Catalunya per a la incorporació del Fons Antoni Jonch i Cuspinera
al Portal de la Memòria Digital de Catalunya. Aprovat per resolució d’Alcalida en
data 23 de maig de 2018.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i 
contingut

L’abast cronològic del fons s’estén des de l’any 1922 fins al 2017. Des de l’any
1992, en que mor fins al 2017 és documentació que va anar incorporant la família.
Cal destacar la presència d’un document de 1897, què és un catàleg de l’antic
Parc Zoològic Municipal de Barcelona.
La  documentació  d’aquest  fons  reflexa  la  seva  activitat  professional  i  també
personal.
El Fons Antoni Jonch i Cuspinera l'integren, bàsicament, documents relacionats
amb  la  seva  feina,  els  seus  estudis,  conferències,  xerrades,  publicacions  etc.
Trobem  originals,  esborranys,  reculls  de  documentació  secundària,
correspondència  principalment  de  caire  professional  (una  gran  quantitat  amb
diferents editorials), premsa, entre d’altres.
Podem destacar el currículum vitae fet per ell mateix; molts anuncis i invitacions de
conferències realitzades per ell. 
Dins de les publicacions destaquen les separates d’estudis realitzats per Antoni
Jonch o relacionades amb ell, també trobem revistes amb articles d’ell o sobre ell i
reculls de premsa sobre les seves activitats.
Documentació de caire personal trobem, sobretot, documentació acadèmica: títols,
qualificacions, etc.

Pel que fa a les fotografies el conjunt que més destaca està relacionat amb la seva
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vida professional, sobretot de l’etapa en que va ser director del Zoo de Barcelona.
També  hi  ha  imatges,  d’altres  zoos  del  món,  de  parcs  naturals  i  d’activitats
vinculades a la ciutat de Granollers.

Sistema 
d’organització 

Per  classificar  la  documentació,  s'ha  seguit  el  criteri temàtic,  atenent  a
l’especificitat de la seva activitat.
Se n'ha creat un Quadre de classificació, ja que s’ha considerat que el volum del
fons és considerable:

01 DOCUMENTACIÓ PERSONAL I PROFESSIONAL

02 ACTIVITAT ASSOCIATIVA

03 PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA

04 PARCS NATURALS I ZOOLÒGICS

05 MUSEU DE GRANOLLERS

06 PARC NATURAL DEL MONTSENY

07 CAN JONCH

08 PUBLICACIONS

Per classificar les imatges s’ha creat un Quadre de Classificació:

01 PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA

02 PARCS ZOOLÒGICS INTERNACIONALS

03 PARCS NATURALS AFRICANS

04 PARC NATURAL DEL MONTSENY

05 ALTRES ESPAIS NATURALS

06 ACTIVITAT PROFESSIONAL

07 ACTIVITATS A GRANOLLERS

Informació 
sobre 
avaluació i tria

No s’ha cregut convenient realitzar cap tria.

Increments És possible que, més endavant, hi hagi més ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions 
d’accés 

En general, l’accés a la documentació és lliure, per desig exprés de la família, que
ha fet la cessió de la documentació a l’Arxiu Municipal.

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

Llengües i 
escriptures 
dels 
documents

La majoria de la documentació és en llengua catalana i castellana. L’ús varia en
funció de la tipologia documental i l’any de producció del document. També hi ha
documents en anglès, i són bàsicament de caire científic.

Característiqu
es físiques i 
requeriments 
tècnics

En general, la documentació presenta un bon estat de conservació. 

Instruments de
descripció 

S’ha  elaborat  la  fitxa  de  fons  i  el  catàleg  d’unitats  documentals
a la base de dades Fons i Col·leccions de l’AMGr i Les fotografies s’han descrit a
la base de dades Fotostation. 

• Al web de l’AMGr es podrà consultar un catàleg ordenat segons el quadre
de  classificació  dels  documents  i  un  per  les  imatges:
www.granollers.cat/arxiu
Hi ha disponibles online al Portal de l’Arxiu d’Imatges 90 fotografies: https://
arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb/

• S’han digitalitzat 180 documents del Fons amb accés online des del Portal 
de l’Arxiu Digital de 
Granollers:http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/ 

• una selecció d’aquests al Portal de la Memòria Digital de Catalunya: https://
mdc1.csuc.cat/

Es  pot  accedir  a  aquesta  informació  i  documentació  des  del  web  de  l’Arxiu
Municipal de Granollers (AMGr) www.granollers.cat/arxiu.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i 
localització 
d’originals

El 18 de febrer de 1992 Antoni Jonch fa una aportació a l’Hemeroteca Municipal
de  llibres  dels  anys  1954-1988,  sobre  el  Parc  Zoològic  de Barcelona,  el  Parc
Natural del Montseny i Farmàcia.

Juntament amb tot el fons documental, també va ingressar bona part de la seva
biblioteca especialitzada al Museu de Granollers Ciències Naturals.

Documentació 
relacionada 

A la secció Hemeroteca de l’Arxiu es poden consultar dossiers  biogràfics, articles i
publicacions que amplien el coneixement d’aquest fons.

Bibliografia
•En el document de l’hemeroteca municipal hi ha el llistat complert de bibliografia 
realitzada per Antoni Jonch i Cuspinera fins a 2003: 
https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u125/2_bib_v.o._cap_3_1800-
2003.pdf 

•En el document  de l’hemeroteca municipal hi ha un llistat d’articles de premsa i 
publicacions relatives a Antoni Jonch i Cuspinera fins a 
2016:https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u125/7-
guies_complementaries_1-notes_biografiques_a-l_1880-2016.pdf
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•Carandell Baruzzi, Miquel (2018). De les gàbies als espais oberts. Història i futur 
del Zoo de Barcelona. 

•Inventari inicial del fons, Carandell Baruzzi, Miquel

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates Rosa Sánchez Rubira i Carme Pérez Martín, Abril- novembre de 2020- 

Fonts •Arrizabalaga,  A.  [et  al.]  (1994).  Antoni  Jonch.  Fill  predilecte.  Granollers:
Ajuntament de Granollers.  Per a la història del Productor.

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

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya
 Actuació: "Tractament arxivístic del Fons Antoni Jonch i Cuspinera", 

subvencionada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural dins els projectes per a
l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni

documental de Catalunya custodiats en arxiu.
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