
FONS REVISTA DEL VALLÈS. DESCRIPCIÓ

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 11 61

Nivell de descripció Fons                                         

Títol Revista del Vallès

Dates 1939-2013

Volum i suport Documents  textuals:  35,4  metres  lineals  de textos  mecanoscrits,
manuscrits i impresos

Documents icònics: imatges (positius, negatius i, en format digital)

ÀREA DE CONTEXT                                                                                                                       

Nom del productor Revista del Vallès

Història del productor

                               

Revista del Vallès ha passat per diverses fases i denominacions.
La  seva  història  es  remunta  al  28  d’agost  de  1940,
quan  va  aparèixer  la  primera  publicació  Estilo,  sota  la  direcció
de Claudio Colomer Marquès.  S’hi  publicaven articles d’ideologia
falangista  i  nacional/catòlica  i  informacions  locals
i comarcals. El darrer número va ser el del 22 de febrer de 1942. 

Dos anys més tard, aquesta publicació va canviar de nom, passant
a  ser  el  Vallés.  Semanario  de  F.E.T.  y  de  las  J.O.N.S,
concretament,  de  l’1  de  març  de  1942  al  26  d’abril  de  1977,
quan  se’n  va  editar  l’últim  número.  El  director  continuava
sent  Claudio  Colomer  i  s’hi  recollia  informació  local  i  comarcal,
articles  d’ideologia  falangista  i  franquista;  informació  d’esports
amb números setmanals dedicats íntegrament al  tema; cartellera
d’espectacles i crítica de cinema i teatre, poesia, televisió i religió,
així com art, història i cultura del Vallès Oriental. 

La tercera i última denominació va ser  Revista del Vallès, del 30
d’abril de 1977 al 21 de juny de 2013. El seu primer director va ser
Ángel Morán i, posteriorment, -des del número 215-, Juan Antonio
Segura  Palomares,  tot  i  que  la  responsabilitat  periodística,
era a càrrec de Francisco Mora, redactor en cap. S’hi va publicar
informació de Granollers i  de la resta del  Vallès Oriental,  a més
d’esports,  cultura,  política  municipal  i  espectacles,  entre  altres
temes,  relacionada  amb  la  comarca  i  la  ciutat  de  Granollers.
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Els articles eren d’ideologia dretana i ultradretana. 

Revista del Vallès va viure 72 anys, 9 mesos i 3 setmanes de cita
ininterrompuda amb els lectors, als quioscos, tot i que el seu nom
va anar variant. El més utilitzat i recordat: el Vallés. 

Els darrers directors d’aquest setmanari van ser Roberto Giménez
i Paco Monja.

Dades sobre l'ingrés La societat Tarafa Editora de Publicaciones, S.L., n’era l'empresa
propietària, posseïdora dels drets de les publicacions Estilo (1940-
1942),  posteriorment,  Vallés (1942-1977)  i,  finalment,  Revista
del Vallès (1977-2013), setmanaris d'informació local i comarcal.

L’any  2013,  aquesta  societat  es  trobava  en  fase  de  liquidació
i  la  persona delegada pel  Consell  d'Administració per  a aquesta
feina va ser Joan Catafal  Noguera,  qui va comunicar la  voluntat
de donar el fons documental de l'empresa al consistori, per mitjà
d'una sol·licitud amb data de 14 de setembre de 2015 (registrada
amb el número 18982).

El procés de donació va ser el següent:
-  el  12  de  novembre  de  2013,  es  va  visitar  la  seu  de  Revista
del  Vallès per  conèixer  l'abast  i  el  valor  dels  documents,
amb la presència de Joan Catafal, Xavier Quer i Paco Monja
-  l’Ajuntament  de Granollers  va  acceptar,  per  acord  de la  Junta
de Govern Local del 20 d'octubre de 2015, la proposta formulada
pel donant
-  el  contracte  de  donació  del  fons  de  documents  de  Revista
del Vallès, pertanyent a la societat Tarafa Editora de Publicaciones,
S.L.,  es  va  signar  el  25  de  novembre  de  2015  a  l’Ajuntament
de Granollers.

El  conjunt  documental  traspassat  inicialment  va  ser  d’uns  55
metres,  de  1940  a  2013,  predominant-hi  els  anys  80  i  90
i fins al 2007. En un primer moment, també es van valorar 45.000
fotografies, positius i negatius, i 100.000 imatges en format digital,
així  com exemplars  digitalitzats  de  Revista  del  Vallès dels  anys
1940-2005. 

El  valor  de  la  donació  és  informatiu,  cultural  i  testimonial
d’una activitat empresarial portada a terme al llarg dels més de 70
anys. 

Aquesta  revista,  publicada  fins  al  21  de  juny  de  2013,
va ser la segona publicació local existent més antiga de Catalunya,
després del Diari de Vilanova.

Amb  la  donació  d’aquest  conjunt  documental,  se’n  facilita
la  consulta  a  l’Arxiu  Municipal  de  Granollers,  on  es  custodia
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i es conserva.  

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut El  contingut  d’aquest  fons  s’estructura  en  8  àmbits
ben  diferenciats,  que  corresponen  al  volum  de  documentació,
segons la temàtica. En general, tots els àmbits de l’empresa hi són
representats:  Constitució  i  direcció,  Comptabilitat,  Personal
i  jurisdicció,  Activitats  periodístiques,  Producció  i  publicitat,
Publicacions i Imatges i Documentació.

A Constitució i direcció, es pot destacar la documentació d’actes,
reunions  de  juntes  i  molta  correspondència.  A  Comptabilitat,
la informació més característica és la dels llibres majors i  diaris,
però,  a  més,  hi  ha  tot  tipus  de  documents  sobre  ingressos
i  despeses,  com factures,  albarans i  transferències.  A  Personal,
hi  ha  contractes,  destitucions,  nòmines,  retribucions  i  Seguretat
Social,  com  a  destacats.  A  Activitats  periodístiques,
el  més destacat  és la gran quantitat  de documentació de treball
i  dossiers  que  s’havien  utilitzat  per  fer  articles  i  reportatges
de  la  revista.  També  hi  ha,  com  a  documents  gràfics,  dibuixos
d’il·lustradors que treballaven per al setmanari, com l’Eloi, en Jordi
Calvet Banchs i el Sorro. A Producció i publicitat, es tracta la línia
editorial  de la revista,  les relacions amb les impremtes i,  tot  allò
relacionat  amb  la  divulgació  de  la  publicació,  com  subscriptors,
anuncis  i  distribució.  A  Publicacions, la  documentació  és  molt
voluminosa  perquè  hi  ha  totes  les  editades:  ordinàries,
extraordinàries i Vallès Deportivo, així com els llibres que va editar
Tarafa,  Editora  de  Publicaciones,  S.L.,  i  Tarafa,  Editora
de  Publicacions.  A  Imatges, hi  ha  una  elevada  quantitat
de fotografies d’importància cabdal. 

L’últim àmbit és Documentació, sobre la revista.

En  aquest  fons,  hi  ha  documentació  dels  anys 1939  a  2013,
predominant-ne  la  dels  anys  1980  a  2007.  Per  tant,
la  documentació  de  Revista  del  Vallès permet  conèixer
la  seva  evolució  històrica  i  la  manera  de  treballar
d’aquesta publicació.

Sistema d'organització La  documentació  del  Fons  Revista  del  Vallès  de  l’Arxiu
Municipal  de  Granollers  (AMGr) s’ha  organitzat
segons  les  funcions  i  activitats  de  l’empresa,  és  a  dir,
mitjançant un Quadre de classificació funcional, amb seccions,
subseccions i sèries:

1. CONSTITUCIÓ I DIRECCIÓ                                                           
  1.1. Constitució, actes i escriptures
  1.2. Direcció i gerència
        1.2.1. Correspondència
        1.2.2. Informes i propostes
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  1.3. Patrimoni, propietat industrial i intel·lectual

2. COMPTABILITAT                                                                           
 2.1. Llibres majors i diaris
 2.2. Balanços de comptes
 2.3. Ingressos i despeses
       2.3.1. Diari de caixa
       2.3.2. Extractes comptes, operacions i moviments bancaris
 2.4. Tràmits amb l’Administració

3. PERSONAL I JURISDICCIÓ                                                          
3.1. Contractacions, currículums i acomiadaments
3.2. Nòmines i retribucions de col·laboradors
3.3. Retencions
3.4. Seguretat Social
3.5. Prevenció i Riscos Laborals

4. ACTIVITATS PERIODÍSTIQUES                                                    
4.1. Cos i treball de redacció i activitats relacionades                  
amb  els treballadors
4.2. Cartes al director i escrits d’opinió per publicar
4.3. Documentació de treball sobre Granollers
4.4. Documentació de treball sobre la comarca
4.5. Documentació de treball fora de la comarca i temàtica 
general 
4.6. Documentació de treball sobre esports
4.7. Dossiers sobre Granollers
4.8. Dossiers sobre la comarca
4.9. Dossiers sobre fora de la comarca i temàtica general 
4.10. Dossiers d’esports
4.11. Documents gràfics 

5. PRODUCCIÓ I PUBLICITAT                                                          
5.1. Editorial i Producció
5.2. Publicitat
      5.2.1. Difusió i subscriptors 
      5.2.2. Anuncis 
      5.2.3. Distribució
5.3. Premis
5.4. Imatge i Papereria

6. PUBLICACIONS                                                                             
6.1. Publicacions ordinàries
6.2. Publicacions extraordinàries                                              
6.3. Vallès Deportivo
6.4. Llibres propis
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7. IMATGES                                                                                        
7.1. Fotografies
7.2. Cartells i quadres

8. DOCUMENTACIÓ                                                                         

Informació sobre avaluació
i tria

Eliminació  d’esborranys,  fotocòpies  de  temes  diversos.  Mostreig
de notes de premsa.

Increments Tenint en compte que l’empresa va acabar la seva activitat  l’any
2013,  en  principi,  no  se’n  preveuen  més  ingressos.  Tot  i  així,
no  es  descarta  la  possibilitat  que  alguna  persona  més
-de  les  que  hi  van  treballar  o  bé,  col·laborar-  pugui  aportar-ne
més documentació, per a aquest fons.

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Condicions d'accés L’accés a la documentació d’aquest fons és obert a tothom. 

La  consulta  de  documents  que  contenen  dades  personals
que puguin afectar l’honor, la intimitat o la imatge de les persones
-especialment,  els  que  contenen  dades  mèdiques-,  però,  estarà
supeditada  a  la  legislació  vigent.  Es  facilitaran  sempre
que  se  n’acreditin  finalitats  epidemiològiques,  d’investigació
o de docència,  amb l’obligació  de dissociar  les  dades,  és  a  dir,
de  mantenir  les  d’identificació  personal  separades
de la  resta,  llevat  que la  persona  n’hagi  donat  el  consentiment.
Aquesta  reserva afecta especialment els documents aplegats
a aquestes entrades del Quadre de classificació:
3.1. Contractacions, currículums i acomiadaments
3.2. Nòmines i retribucions de col·laboradors
3.3. Retencions
3.4. Seguretat Social
5.2.1. Difusió i subscriptors.

La documentació judicial queda exclosa de consulta. 

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

Llengües i escriptures         
dels documents

La  major  part  dels  documents  estan  escrits  en  castellà,
tot i que també hi ha documentació de treball en català. Hi consten
alguns  documents  en  altres  idiomes,  com  anglès  i  alemany,
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a la subsecció de Documentació de treball.

Característiques físiques    
i requeriments tècnics

La  documentació,  en  general,  presenta  un  bon  estat
de conservació, encara que hi ha esborranys que no es poden llegir
amb claredat. 

Ha estat sotmesa a una neteja d’unitat documental.

Instruments de descripció S’ha elaborat la fitxa de fons, l’inventari i el catàleg de documents,
a la base de dades del Fons Revista del Vallès. 

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

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació relacionada - Hemeroteca Municipal Josep Móra
- Arxiu Digital
- Arxiu Fotogràfic
- Documents del Fons Ajuntament de Granollers, a diverses sèries
(consulteu el web de l’AMGr).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates David García: primera organització de fons i realització de Quadre
de classificació. Any 2017.

Sarai  Delgado:  reorganització  de  fons,  realització  definitiva
del  Quadre  de  classificació,  instal·lació  i  descripció  d’unitats
documentals  i  elaboració  de la  fitxa de fons segons la  NODAC,
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya. Any 2018.

Sara  Romero:  introducció  de  la  descripció  a  la  base  de  dades
de l’Arxiu Municipal de Granollers i  instal·lació de documentació.
Any 2018.

Fonts Extres d’Estilo-Revista del Vallès. 60 aniversari: l’extra dels extres
(1940-2000);  Revista  del  Vallès,  suplement  extra  de Nadal  núm.
3532-III Època-Any LX; 22 de desembre del 2000.
Publicaciones granollerenses; Vallés, semanario comarcal de F.E.T
y de las J.O.N.S, Número extraordinari: 30 d’agost 1951; pp.35-56;
Granollers.
Monja Peña, Paco; La premsa a Granollers (1982-2014). 
Final  d’una època i  d’un model?;  Ponències.  Revista del  Centre
d’Estudis de Granollers, 19 (2015), pp. 7-49. 
Salamero,  Ferran;  Història  de  les  publicacions  granollerines;
«Revista  del  Vallès»,  núm.  352,  25  d’octubre  de  1986,  p.  35;
Granollers.
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Subirà,  Joan;  La  premsa  a  Granollers,  Vols.  I-II;  Generalitat
de Catalunya; Barcelona: 1982.
1991. El año que vivimos peligrosamente («Revista del Vallès»).
Roberto Giménez. «Revista del Vallès núm. 789, 4 gener 1992, p.
3, 11. Granollers.

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,
maig 2006.

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al carrer de l’Olivar, 10

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic

Amb el suport de:
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