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Fons Tura Soteras 

Arxiu  

Biblioteca de Catalunya 

Febrer 2022 

 

DESCRIPCIÓ DEL FONS D’ACORD AMB LA NORMA ISAD(G) 

 

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi(s) de referència 

BC CAT FONS TURA SOTERAS 

1.2. Títol 

Fons Tura Soteras. 

1.3. Dates 

Dates de producció: 1968 – 1988. 
Dates de formació: 1968 – 1988. 

1.4. Nivell de descripció 

Fons. 

1.5. Volum i suport de la unitat de descripció 

4 unitats d’instal·lació (4arxivadors). Ocupa 0,52 metres lineals.  

 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) dels productor(s) 

El principal productor del fons és Margarida Tura Soteras, bibliotecària de la 
Biblioteca de Catalunya, que durant la seva trajectòria professional va formar 
part de diversos grups de treball. 
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2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica 

Margarida M. Tura i Soteras va ser una bibliotecària catalana que va estar 
relacionada a títol individual amb la secció estatunidenca de l'IBBY, la qual va 
ser anomenada, primerament, com “American Library Association and the 
Children's Book Council” i, posteriorment, com “Friends of IBBY”. A més a més, 
Margarida M. Tura i Soteras va ser delegada del “Instituto Nacional del Libro 
Español” des de 1970, quan aquesta institució conformava la secció espanyola 
de l'IBBY, aspecte que en relació amb l'anterior li van permetre assistir als 
Congressos Internacionals de l'IBBY (celebrats entre 1968 i 1986).  

D'altra banda, a partir de l'any 1980, Margarida M. Tura i Soteras va ser 
membre representant de la “Asociación Española de Amigos del IBBY”. A més 
a més, amb la reorganització de la secció espanyola, el 27 de juliol de 1982, 
Margarida M. Tura i Soteras va esdevenir la presidenta de la “Organización 
Española para el Libro Infantil y Juvenil”, càrrec que encara ocupava quan, des 
de l'any 1984, va convertir-se en la vicepresidenta de la comissió organitzadora 
del “Premi Catalònia d'Il·lustració”. 

2.3. Història arxivística 

La documentació que conforma aquest fons va ser creada i/o aplegada en un 
arxiu personal i particular per Margarida M. Tura i Soteras qui, a mesura que 
els diversos documents eren produïts, els va anar emmagatzemant i, 
posteriorment, els va donar a la Biblioteca de Catalunya. 

2.4. Dades sobre l’ingrés 

Es tracta donació; és a dir, Margarida M. Tura i Soteras ha donat la 
documentació a la Biblioteca de Catalunya perquè la posi accessible als 
investigadors i la conservi adequadament. 

 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut 

El fons està integrat per la documentació relativa a: 

1. La secció estatunidenca de l’IBBY 

1.1. American Library Association (ALA) and the Children's Book Council, 

Inc (CBC) (1960’s – 1979) 
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1.2. Friends of IBBY (1979) 

 

2.  Els congressos internacionals de l’IBBY (1968 – 1986) 

2.1. Amriswill (XI – 1968) 

2.2. Bologna (XII – 1970) 

2.3. Nice (XIII – 1972) 

2.4. Athens (XV – 1976) 

2.5. Würzburg (XVI – 1978) 

2.6. Prague (XVII – 1980) 

2.7. Cambridge (XVIII – 1982) 

2.8. Nicosia (XIX – 1984) 

2.9. Tokyo (XX – 1986) 

 
3. La secció espanyola de l’IBBY 

3.1. Instituto Nacional del Libro Español (1955 – 1981) 

3.2. Reorganització de la secció – període d’interinitat (juny 1981 – juliol 

1982) 
3.3. Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (27/07/1982) 

3.3.1. Cámara del Libro de Madrid – Secció madrilenya de l’OEPLI 

3.3.2. Consell Català del Llibre per a Infants – Secció catalana de 

l’OPELI  

3.3.2.1. Associació Catalana d’Amics de l’IBBY 

3.3.2.2. Seccions especialitzades Cambra del Llibre 

3.3.2.3. Col·lectius i institucions catalanes 

3.3.2.3.1. Departament de Cultura – Generalitat 

3.3.2.3.1.1. Premi Catalònia d’Il·lustració (1984 – 1997) 

3.3.2.3.1.1.1. I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984) 

3.3.2.3.1.1.2. II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 
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3.4. Sistema d’organització 

Descripció i classificació del fons 

Les unitats es trobaven originalment en carpetes amb anelles i ordenades 
seguint una ordenació en blocs temàtics i cronològica. S’ha procurat respectar 
l’ordre original. El camp "Data(es)" recull la data del document original. 

 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

4.1. Condicions d’accés 

La consulta de la documentació és lliure, exceptuant limitacions en cas d’unitats 
que es trobin en mal estat de conservació. 

4.2. Condicions de reproducció 

La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les 
condicions establertes per la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

4.3. Llengües i escriptures dels documents 

La llengua utilitzada en la documentació és principalment el català i el castellà, 
però també hi ha unitats en anglès, francès, alemany, rus i altres llengües. 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 

L'inventari del fons està realitzat amb el programari Word. 

4.5. Instruments de descripció 

Fons Tura i Soteras. Inventari realitzat per Lucía Vázquez Leiva. Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 2022. 

 

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals 

Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya. 

5.2. Existència i localització de reproduccions 

No existeixen. 

 



 

5 
 

 

5.3. Unitats de descripció relacionades 

No es coneixen. 

5.4. Bibliografia 

No hi ha constància que el Fons personal Margarida M. Tura i Soteras de la 
Biblioteca de Catalunya hagi estat objecte de cap estudi concret ni tampoc hagi 
estat citat.  

No obstant això, sobre el Premi Catalònia d’Il·lustració, cal consultar: 

Premi Catalònia d’il·lustració: Barcelona 1984: biennal internacional 
d’il·lustració de llibres per a infants, Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 1984. 

Premi Catalònia d’il·lustració: Barcelona 1986: biennal internacional 
d’il·lustració de llibres per a infants, Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura, 1987. 

 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i fonts 

Descripció realitzada per Lucía Vázquez Leiva, alumna del Grau d’Història  
d’acord amb la metodologia de la Biblioteca de Catalunya. 

7.2. Regles o convencions 

Norma ISAD(G), 2a edició. 1980. 

7.3. Dates de la descripció 

Febrer de 2022. 
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LLISTA DE COMPONENTS 

INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE.FRIENDS OF IBBY.EUA 

Títol i descripció  Dates Topogràfic 

Newsletters (Friends of IBBY) 

Butlletins informatius bianuals de la secció estatunidenca de 

l’IBBY (Friends of IBBY): Vol. I, No. 1 (Winter-Spring, 1975 – 

1976), Vol. I, No. 2 (Summer-Fall, 1976), Vol. II, No. 1 

(Winter-Spring, 1976 – 1977), Vol. III, No. 1 (Winter-Spring, 

1977 – 1978), Vol. III, No. 2 (Summer-Fall, 1978), Vol. IV, 

No. 1 (Winter-Spring, 1978 – 1979), Vol. IV, No. 2 (Summer-

Fall, 1979), Vol. V, No. 2 (Summer-Fall, 1980), Vol. VI, No. 1 

(Winter-Spring, 1981), Vol. VI, No. 2 (Summer-Fall, 1981), 

Vol. VII, No. 1 (Winter-Spring, 1982), Vol. VIII, No. 1 (Winter-

Spring, 1983). Anglès. 12 unitats, 96 f. 

1975 – 1983  Capsa 1/1 

American Library Association (ALA) and the 
Children's Book Council, Inc (CBC) 

Correspondència, fulletons, butlletins, cartells i punts de llibre 
informatius en relació amb la secció estatunidenca de l’IBBY. 
Anglès. 22 unitats, 113 f. 

1968 – 1983 Capsa 1/2 

INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE.FRIENDS OF 
IBBY.CONGRESSOS 

XI Congrés Internacional de l’IBBY (Amriswil, 
1968) 

Breu i incompleta descripció de les sessions i els participants 
de l’Onzè Congrés Internacional de l’IBBY celebrat a la ciutat 
Suïssa d’Amriswil, entre els dies 25 i 29 d’octubre de 1968.  
Llistat dels participants al Congrés. Notificació de la secció 
estatunidenca en relació amb l’informe presentat al Congrés. 
Manuscrit i mecanografiat. Català, alemany i anglès. 3 
unitats, 8 f. 

1968, octubre, 25 – 
1968, octubre, 29 

Capsa 1/3  

XII Congrés Internacional de l’IBBY (Bolonya, 
1970) 

Fotografies del Congrés, dels participants i postals de 

1970, abril, 3 – 
1970, abril, 5 

Capsa  1/4 
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Bolonya. Butlletí informatiu del Sevizio d’Informazione e 
Documentazione (Centro Didattico Nazionale di Studi e 
Docuemntazione) en relació amb la Giornata del libro per 
ragazzi (3 aprile, in tutto il mondo), la Fiera internatzionale 
del libro per l’infanzia e la gioventù (27 aprile, a Bologna) i la 
Mostra nazionale degli insegnanti artisti nella Scuola Media 
(28 maggio, a Firenze). Esborrany en relació amb les 
activitats dutes a terme durant les jornades del XII Congrés 
Internacional de l’IBBY (Bolonya, 1970). Retall de diari amb 
una notícia relacionada amb el Congrés. Butlletí informatiu 
del Congrés. Programa del Congrés. Còpia del discurs del 
gabinet organitzador del Congrés. Llistat dels participants al 
Congrés. Esborrany en relació amb les informacions pels 
països participants en el Congrés. Fulletó informatiu del 
premi Hans Christian Andersen atorgat al Congrés. 
Document informatiu en relació amb el premi Hans Christian 
Andersen i punt de llibre amb més informació. Butlletí amb la 
biografia i triomfs professional de l’il·lustrador Maurice 
Sendak, guanyador de la medalla del premi Hans Christian 
Andersen (1970). Discurs de Maurice Sendak (04/04/1970). 
Document en què s’expliciten les comunicacions previstes 
durant el Congrés. Informe de la secció alemanya de l’IBBY i 
documents amb informacions relatives al mateix. Informe de 
la secció austríaca de l’IBBY i documents amb informacions 
relatives al mateix. Informe de la secció brasilera. Informe de 
la secció suïssa. Informe de la secció txeca. Informe de la 
secció danesa. Informe de la secció espanyola de l’IBBY i 
documents amb informacions relatives al mateix. Informe de 
la secció francesa de l’IBBY i documents amb informacions 
relatives al mateix. Informe de la secció grega de l’IBBY i 
documents amb informacions relatives al mateix. Informe de 
la secció italiana de l’IBBY i documents amb informacions 
relatives al mateix. Informe de la secció iraniana de l’IBBY. 
Informe de la secció argentina de l’IBBY. Informe de la 
secció xilena de l’IBBY. Informe de la secció finlandesa de 
l’IBBY. Informe de la secció de l’URSS de l’IBBY i documents 
amb informacions relatives al mateix. Informe de la secció 
estatunidenca de l’IBBY i documents amb informacions 
relatives al mateix. Correspondència, inscripció i invitació en 
relació amb la participació de Margarida M. Tura i Soteras, 
com a delegada de la secció espanyola de l’IBBY (Instituto 
Nacional del Libro Español), al XII Congrés Internacional de 
l’IBBY (Bolonya, 1970). Manuscrit i mecanografiat. Italià, 
Anglès, francès, alemany, castellà i català. 32 unitats, 169 f.  

 

XIII Congrés Internacional de l’IBBY (Niça, 1972) 

Fotografies del Congrés. Informació i documentació 
necessària per a l’assistència de Margarida M. Tura i 
Soteras, com a delegada de la secció espanyola de l’IBBY 

1972, maig, 19 – 
1972, maig, 21 

Capsa 1/5  
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(Instituto Nacional del Libro Español), al XIII Congrés 
Internacional de l’IBBY (Niça, 1970) i per la seva estança a la 
ciutat francesa de Niça. Fragment de diari amb una notícia 
relativa a la celebració del Congrés. Butlletí informatiu del 
Congrés. Butlletí informatiu amb el programa del Congrés. 
Informe de la secció danesa. Informe de la secció espanyola 
de l’IBBY.  Informe de la secció francesa de l’IBBY i 
documents amb informacions relatives al mateix. Informe de 
la secció britànica de l’IBBY i documents amb informacions 
relatives al mateix. Documents amb comunicacions relatives 
al  XIII Congrés Internacional de l’IBBY (Niça, 1970). 
Esborranys en relació amb el Congrés. Manuscrit i 
mecanografiat. Anglès, francès, castellà i català. 12 unitats, 
138 f. 

XV Congrés Internacional de l’IBBY (Atenes, 1976) 

Comunicació. Programa del Congrés. Anglès. 2 unitats, 4 f. 

1976, setembre, 28 
– 1976, octubre, 2 

Capsa 1/6   

XVI Congrés Internacional de l’IBBY (Würzburg, 
1978) 

Butlletí del Congrés amb el programa i informacions. Invitació 
a un espectacle local celebrat els mateixos dies. Documents 
en relació amb l’assemblea general i les eleccions del 
Comitè de l’IBBY de l’any 1978. Fragments de diaris amb 
notícies relacionades amb el  XVI Congrés Internacional de 
l’IBBY (Würzburg, 1978).  Anglès, alemany i castellà. 4 
unitats, 20 f. 

1978, octubre, 23 – 
1978, octubre, 28 

Capsa 1/7 

XVII Congrés Internacional de l’IBBY (Praga, 
1980) 

Butlletí del Congrés amb el programa i informacions. Fulletó 
informatiu de la secció txeca de l’IBBY. Invitacions i 
programes de diversos actes relatius al Congrés. Fulletó 
informatiu amb breus biografies dels guardonats al Premi 
Hans Christian Andersen (1980). Butlletins informatius del 
Congrés. Document amb tota la informació del Congrés. Dos 
llibrets informatius del Congrés, de Praga i amb el programa. 
Llistat de participants del Congrés. Correspondència a 
Margarida M. Tura – Soteras amb una còpia del document 
necessari per assistir al Congrés. Imatge medalla Hans 
Christian Andersen. Documentació relativa a l’estança de 
Margarida M. Tura – Soteras a Praga (segells, guies 
turístiques, mapa, bitllets diversos...). Dos cartells del 
Congrés. Descripció dels triomfs acadèmics i breu biografia 
de l’escriptor Josep Vallverdú, membre de la llista d’Honor 
del premi  Hans Christian Andersen (1980). Diari amb una 
notícia relativa al  XVII Congrés Internacional de l’IBBY 
(Praga, 1980). Anglès, txec, alemany i castellà.19 unitats, 
144 f. 

1980, setembre, 28 
– 1980, octubre, 3 

Capsa 1/8  
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XVIII Congrés Internacional de l’IBBY (Cambridge, 
1982) 

Tríptic del Congrés. Butlletí informatiu amb el programa del 
Congrés. Guia turística de Cambridge. Anglès. 3 unitats, 9 f. 

1982, setembre, 6 – 
1982, setembre, 10 

 Capsa 1/9  

XIX Congrés Internacional de l’IBBY (Nicòsia, 
1984) 

Circular de l’IBBY. Butlletí informatiu del Congrés i copia 
modificada. Anglès. 2 unitats, 10 f. 

1984, octubre, 16 – 
1984, octubre, 20 

Capsa 1/10 

XX Congrés Internacional de l’IBBY (Tòquio, 1986) 

Fulletó informatiu del Congrés. Anglès. 2 f. 

1986, agost, 18 – 
1986, agost, 23 

 Capsa 1/11 

INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE.FRIENDS OF IBBY.SECCIÓ 
ESPANYOLA 

Any Internacional del Nen 

Relació provisional d’accions de la secció espanyola de 
l’IBBY previstes amb motiu de l’Any Internacional del Nen. 
Memoràndum sobre el Seminari de Treball per la redacció 
del fulletó “Guía para la creación de bibliotecas infantiles y 
juveniles en la escuela”. Castellà. 2 unitats, 7 f. 

1978 – 1979 Capsa 2/1 

Asociación Española de Amigos del IBBY (Secció 
espanyola de l’IBBY) 

Recopilació de documents relatius a la “Asociación Española 
de Amigos del IBBY”, com a secció espanyola de l’IBBY. 
Consten: els estatuts de l’associació, una carta en què el 
secretari Rafael Martínez Alés certifica que a l’Assemblea 
celebrada el dia 11 de març de 1982 es va acordar per 
unanimitat la constitució de l’OEPLI. Documents de la 
“Asociación de Amigos del IBBY” en què consta la relació de 
membres (24/01/1983). Castellà. 4 unitats, 9 f. 

1983 Capsa 2/2 

Acta del Consell Català del Llibre per a Infants 
(8/11/1982) 

Acta de l’Assemblea extraordinària celebrada el dia 8 de 
novembre de 1982 per l’associació “Consell Català del Llibre 
per a Infants”. Català. 2 f. 

1982, novembre, 8 Capsa 2/3 

VII Salón Nacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Instituto Nacional del Libro Español, Ministerio de 
Cultura) 

Recopilació de documents relacionats amb el “VII Salón 
Nacional del Libro Infantil y Juvenil” convocat pel “Instituto 

1983, desembre, 2 
– 1985 

Capsa 2/4 



 

10 
 

Nacional del Libro Español”, organització relativa al 
“Ministerio de Cultura”. Ordre ministerial a partir de la qual 
Javier Solana, ministre de cultura, convocava el “Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 1985”. 
Correspondència entre Carme Peris i els membres de 
l’Associació Catalana d’Amic de l’IBBY en què aquesta, 
juntament amb la convocatòria del premi, envia un fulletó 
informatiu d’un curs de literatura infantil per correspondència, 
un retall de premsa relacionat amb la “Sharon Lerner 
Scholarship” per professionals del món del llibre infantil, el 
programa del “1er Encuentro de Animadores del Libro 
Infantil” a Guadalajara i un retall de premsa sobre la Fira de 
Bologna 1985, escrit per un membre de l’ACAI (Núria 
Ventura). Invitació per part del director de l’INE a l’acte 
inaugural del “VII Salón Nacional del Libro Infantil y Juvenil” i 
a l’entrega dels “Premios Lazarillo” (1983). Programa del “VII 
Salón Nacional del Libro Infantil y Juvenil” i pla d’activitats 
culturals relacionades amb el mateix. Fulletó de l’INE i el 
ministeri de cultura amb activitats infantils. Fulletons amb 
il·lustracions i narrativa relacionats amb “VII Salón Nacional 
del Libro Infantil y Juvenil”. Cartell del “VII Salón Nacional del 
Libro Infantil y Juvenil”. Guia turística de Madrid (1983). 
Castellà, català i anglès. 9 unitats, 22 f. 

Model de certificació per la conformació de la 
“Cámara del Libro” (secció madrilenya de l’OEPLI) 

Document en què s’exposa un model de com ha de ser el 
certificat que serveixi per confirmar la constitució de l’OEPLI 
amb la seva respectiva secció madrilenya (“Cámara del 
Libro”). Castellà. 1 f. 

1982 Capsa 2/5 

Estatuts de l’Associació Catalana d’Amics de 
l’IBBY 

Estatuts de l’Associació Catalana d’Amics de l’IBBY aprovats 
a la ciutat de Palma de Mallorca a les 20:00 h del dia 31 
d’octubre de 1977. Conformats pel Preàmbul, pel Títol I: de 
l’associació i els seus membres, pel Títol II: organització, 
funcionament i règim jurídic, pel Títol III: del règim econòmic 
de l’associació, pel Títol IV: inspeccions i sancions, pel Títol 
V: dissolució de l’associació i per la Disposició transitòria. 
Català. 14 f. 

1977, octubre, 31 Capsa 2/6 

ORGANITZACIÓN ESPAÑOLA PARA EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL  

Informe bianual de la secció espanyola de l’IBBY 
(OEPLI, 1980 – 1982) 

Instruccions per l’informe bianual de les seccions nacionals 
de l’IBBY, primer esborrany amb correccions a mà, segon 
esborrany, tercer esborrany imprès amb anotacions a mà i 

1980, setembre – 
1982, setembre 

Capsa 2/7 
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versió definitiva de l’informe en anglès. Traduccions al 
castellà i al català d’aquesta versió. Carta de Loena de 
demanda d’impressió d’aquest informe bianual en anglès i en 
format A5. Tres còpies en format A5 del mateix per la seva 
distribució al XVIII Congrés Internacional de l’IBBY 
(Cambridge, 1982). Anglès, castellà i català. 11 unitats. 57 f. 

Preconstitució de la “Organización Española para 
el Libro Infantil y Juvenil” 

Esborranys i descripcions de l’organització, esmena de les 
associacions que en formen part, etc. Primer esborrany amb 
anotacions dels capítols per la constitució de l’OEPLI i segon 
esborrany amb anotacions  dels capítols per la constitució de 
l’OEPLI. Manuscrit amb alguns articles dels Estatuts de 
l’OEPLI i dues còpies d’aquest mateix document. Dues 
còpies de les esmenes tècniques de l’assessor jurídic de la 
Cambra del Llibre de Catalunya (advocat J. Calsamiglia). 
Primer i segon esborrany dels Estatuts de l’OEPLI i còpia del 
document definitiu dels Estatuts de l’OEPLI. Manuscrit. 
Mecanografiat. Català i Castella. 15 unitats, 58 f.  

1982, abril – 1982, 
juny 

Capsa 2/8 

Acta de constitució de la “Organización Española 
para el Libro Infantil y Juvenil” (26/07/1982) 

Acta de constitució de la “Organitzación Española para el 
Libro Infantil y Juvenil”, document d’associació per les 
diverses organitzacions i dues còpies d’aquest. Castellà. 4 
unitats, 5 f. 

1982, juliol, 26 Capsa 2/9 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras, presidenta de l’OEPLI, i Rafael Martínez 
Alés, president de la “Cámara del Libro de Madrid” 
(secció madrilenya de l’OEPLI) 

Carta en què Margarida M. Tura – Soteras felicita Rafael 
Martínez Alés per haver esdevingut el president de la secció 
madrilenya de l’OEPLI, el 21 de desembre de 1982. I còpia. 
Castellà. 2 unitats, 1 f. 

1982, desembre, 29 Capsa 2/10 

Primer encuentro hispano-soviético <<Creación, 
publicación y estudio de la literatura infantil y 
juvenil  y su influencia sobre la joven 
generación.>> 

Llistat provisional per països de persones participants en la 
trobada, programa de la trobada celebrada el 6 d’octubre a 
Madrid i el 8 d’octubre a Barcelona (l’esborrany, el 
provisional i 3 còpies definitives), desplegable en plàstic de la 
Fira Internacional de Llibres de Moscou, discurs d’obertura 
de la trobada dut a terme pel director de l’INE, invitació al 
còctel del Liber’83 (celebrat a Madrid el 6 d’octubre) per part 

1982, octubre, 6 – 
1982, octubre, 8 

Capsa 2/11 
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del ministre de Cultura, llistat definitiu dividit per països dels 
participants i els temes a tractar a la trobada, retalls de diaris 
amb unes notícies relatives a la trobada, descripcions i 
traduccions de les presentacions dels participants i els temes 
tractats a la trobada, llistat dels alumnes de setè de l’Escola 
de Barcelona que van visitar l’Exposició de Llibres Russos 
(24 d’octubre de 1982) i desplegable en plàstic de “Llibres de 
la Letònia Soviètica”. Manuscrit. Mecanografiat. Castellà, rus 
i català. 15 unitats, 74 f. 

Projecte “Cats of the world” 

Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras i Carme 
Solé Vendrell. Carta escrita a Barcelona el 12 de gener de 
1983 en què  Margarida M. Tura – Soteras li comunica a 
Carme Solé Vendrell que la Secretaria de l’IBBY la convida a 
participar en el projecte “Cats of the world”. Castellà. 2 
unitats, 2 f. 

1983, gener, 12 Capsa 2/12 

Exposición y jornadas sobre literatura infantil y 
niños minusválidos 

Recull de la correspondència relativa a l’organització de la 
“Exposición y jornadas sobre literatura infantil y niños 
minusválidos” i tríptics relatius a la realització de la mateixa a 
Almeria i a Las Palmas. Castellà i anglès. 12 unitats, 12 f. 

1983, gener, 18 – 
1983, juny, 17 

Capsa 2/13 

Llista d’Honor de l’IBBY amb motiu del Premi 
Internacional  Hans Christian Andersen 1984  

Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras, 
presidenta de l’OEPLI, i Carles – Jordi Guardiola, president 
de la secció espanyola de l’OEPLI, en relació amb 
l’enviament urgent de dos exemplars de llibres que figuren a 
la Llista d’Honor de l’IBBY amb motiu del Premi Internacional 
Hans Christian Andersen, celebrat l’any 1984. I còpia. 
Català. 2 unitats, 2 f. 

1983, gener, 24 Capsa 2/14 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras, presidenta de l’OEPLI, i Rafael Martínez 
Alés, president de la “Cámara del Libro de Madrid” 
(secció madrilenya de l’OEPLI) 

Carta en què Margarida M. Tura – Soteras li demana a 
Rafael Martínez Alés que, com a president de la secció 
madrilenya de l’OEPLI, ompli els deu formularis oficials de la 
inscripció per il·lustradors de la seva demarcació que vulguin 
participar en la “9ª BIENAL DE ILUSTRACIÓN DE 
BRATISLAVA”. Castellà. 2 f. 

1983, febrer, 17 Capsa 2/15 

Segona Assemblea del Plenari de l’OEPLI 1983, juny, 3 – Capsa 2/16 
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Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras i Miguel 
Azaola en relació amb la reunió del Plenari del dia 1 de juliol 
de 1983 (i còpia) Ordre del dia 1 de juliol de 1983 
(esborranys, definitiva i còpies). Manuscrit. Mecanografiat. 6 
unitats, 7 f. 

1983, juny, 6 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras, presidenta de l’OEPLI, i Rafael Martínez 
Alés, president de la “Cámara del Libro de Madrid” 
(secció madrilenya de l’OEPLI) 

Dues cartes entre Margarida M. Tura – Soteras i Rafael 
Martínez Alés en què es tracten aspectes relatius al Premio 
Lazarillo de 1983 i a l’OEPLI. Castellà. 2 f. 

1983, juny, 20 – 
1983, juny, 21 

Capsa 2/17 

Acta del plenari de la Organización Española para 
el Libro Infantil y Juvenil i concessió de la Medalla 
Hans Christian Andersen 1984 

Acta del plenari celebrat per l’OEPLI l’1 de juliol de 1983 
(original, esborranys amb correccions i còpies), carta enviada 
per Margarida Tura – Soteras a María Matute comunicant-li 
la concessió de la medalla i biografia, vida acadèmica i 
honors tant d’Ana María Matute com de Luis de Horna, l’altre 
premiat. Manuscrit. Mecanografiat.  Castellà, català i anglès. 
11 unitats, 89 f.  

1983, juliol, 1 Capsa 2/18 

Pressupostos i despeses de l’OEPLI (Plenari 1 de 
juliol) 

Llistat de costos de les accions acordades per l’OEPLI al 
plenari (i dues còpies) i llistat de coses a fer per part de 
l’organització al febrer de l’any 1984. Manuscrit. 
Mecanografiat. Castellà i català. 2 unitats, 4 f. 

1983, juliol, 1 Capsa 2/19 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras, presidenta de l’OEPLI, i Rafael Martínez 
Alés, president de la “Cámara del Libro de Madrid” 
(secció madrilenya de l’OEPLI) 

Cartes en què Margarida Tura – Soteras, com a presidenta 
de l’OEPLI, li comunica a Rafael Martínez Alés, com a 
director de l’INE i president de la secció madrilenya de 
l’OEPLI els acords a què es van arribar durant l’Assemblea 
Plenària celebrada l’1 de juliol de 1983. Castellà. 2 f. 

1983, juliol, 5 – 
1983, juliol, 7 

Capsa 2/20 

Arxiu correspondència OEPLI 

Document en què s’especifiquen diversos aspectes relatius a 
accions que l’OEPLI volia dur a terme durant l’any 1983. 
Manuscrit. Castellà. 2 f. 

1983 Capsa 2/21 
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Pleno sección de Madrid de la OEPLI 

Acta del plenari de la secció madrilenya de l’OEPLI 
celebrada el 15 de juliol de 1983 a Madrid (copia enviada a 
Margarida M. Tura – Soteras com a presidenta de 
l’organització). Castellà. 2 f. 

1983, juliol, 15 Capsa 2/22 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras i Ana Badía Belmonte 

Carta d’Ana Badía Belmonte demanant-li a Margarida M. 
Tura – Soteras que s’encarregui de fer una gestió 
internacional relativa a l’escriptor Luis de Horna. Castellà. 1 f. 

1983, setembre, 7 – 
1983, setembre, 17 

Capsa 2/23 

Directrius d’acció OEPLI 1983 – 1985 

Documents en què s’exposen quines han sigut les accions 
que l’OEPLI ha dut a terme des de la seva conformació i 
quines han de ser les directrius d’acció pels pròxims anys. 
Manuscrit. Català i castellà. 7 unitats, 12 f. 

1983 Capsa 2/24 

Reglament secció de Madrid de l’OEPLI 

Carta en què Ana Badía Belmonte exposa que li remet a 
Margarida M. Tura – Soteras una còpia del certificat de la 
Cámara del Libro (secció madrilenya de l’OEPLI). Certificat 
amb les bases reglamentàries de l’OEPLI. Castellà. 2 unitats, 
5 f. 

1983, desembre, 16 Capsa 2/25 

Depósito por Miguel Azaola de los Estatutos y el 
Acta de Constitución de la OEPLI 

Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras i Emilio 
Domínguez Angulo en què se certifica el Dipòsit dels 
Estatuts i l’Acta de Constitució (original i còpia), resguard del 
Dipòsit dels Estatuts, copia segellada i rubricada de la 
documentació referent a l’OPELI (i còpia), certificat i número 
de dipòsit dels documents (i còpia) i Gaceta de Madrid del 
dimecres 4 de gener de 1984 en què s’explicita el dipòsit 
dels documents. Castellà. 9 unitats, 52 f. 

1983, desembre, 26 
– 1984, febrer, 30 

Capsa 2/26 

Ordre del dia plenari de l’OEPLI del 12 d’abril de 
1984 

Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras i els 
membres representants de l’OPELI en què la presidenta 
convoca el Plenari del 12 d’abril i adjunta l’ordre del dia. 
Castellà. 2 unitats, 4 f. 

1984, març, 24 Capsa 2/27 

Presentació de l’OEPLI al ministre de Cultura, 
Javier Solana, per part de Margarida M. Tura – 
Soteras 

1984, abril, 9 Capsa 2/28 
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Correspondència entre Margarida M. Tura – Soteras i Romà 
Cuyàs, president del “Consejo Superior de Deportes”, 
demanant-li ajuda per presentar-li  al ministre de Cultura, 
Javier Solana, l’OEPLI i carta de presentació de l’OEPLI per 
part de Margarida M. Tura – Soteras a Javier Solana. 
Castellà. 2 unitats, 2 f. 

Correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras i els diversos representants de les 
associacions que formen part de l’OEPLI per 
notificar-los la legalització de l’OEPLI 

Cartes escrites per Margarida M. Tura – Soteras posant de 
manifest la constitució legal de l’OEPLI (originals i còpies) i 
destinades a Carles-Jordi Guardiola (Associació d’editors en 
llengua catalana), Carme Camps (Associació de Biblioteques 
de Catalunya), Carme Peris (Associació Catalana Amics de 
l’IBBY), Erick Ruíz (president de la Cámara del Libro de 
Madrid), Jaime García Padrino (president de la Asociación 
Española de Amigos del IBBY), Josep Maria Blasi (Gremi de 
Llibreters de Barcelona), Josep Maria Llompart (Associació 
d’escriptors en llengua catalana) i Maria Rius (Associació 
Professional d’Il·lustradors). Castellà i català. 8 unitats, 17 f.   

1984, abril, 10 Capsa 2/29 

Liber’84: 2º Salón internacional del Libro 
(Barcelona, 26 – 30 de septiembre 1984) 

Cartell del Liber’84 (Segundo Salón Internacional del Libro). 
Castellà. 1 f. 

1984, setembre, 26 
– 1984, setembre, 
30 

Capsa 2/30 

Ordre del dia plenari OEPLI 28 setembre de 1984 

Esborrany, correspondència entre Margarida M. Tura – 
Soteras i els membres representants de l’OPELI en què la 
presidenta convoca el Plenari del 20 de setembre i adjunta 
l’ordre del dia. Document amb els membres participants del 
Plenari de la secció de Catalunya de l’OEPLI (Consell Català 
del Llibre per a Infants). Castellà i català. 8 unitats, 17 f. 

1984, agost, 31 – 
1984, setembre, 19 

Capsa 2/31 

Invitació a la presidenta de l’OEPLI, Margarida M. 
Tura – Soteras, per part del president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, al lliurament 
dels Premis Literaris de la Generalitat de 
Catalunya (1984) 

Correspondència en què Margarida M. Tura Soteras és 
convidada per Jordi Pujol a assistir al lliurament dels Premis 
Literaris de la Generalitat de Catalunya (1984). Català. 1 f. 

1985, abril, 25 Capsa 2/32 

I PREMI CATALÒNIA D’IL·LUSTRACIÓ 
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Comissió organitzadora del I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) 

Document on s’expliciten els membres que conformen de la 
Comissió Organitzadora del I Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1984). Català. 2 f.  

1984 Capsa 3/1 

Esquema de la difusió del I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) 

Esquema en què Margarida M. Tura – Soteras, com a 
vicepresidenta de la Comissió Organitzadora, organitza com 
ha de ser la presentació, la difusió i la participació en el I 
Premi Catalònia d’Il·lustració (1984). Català. 2 f. 

1984, abril, 30 Capsa 3/2 

Control de la correspondència del I Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1984) 

Document (original i còpia) on s’especifica la 
correspondència que s’haurà de dur a terme en relació amb 
la celebració del I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984) i en 
què s’explicita a qui anirà dirigida la mateixa i, de forma 
esquemàtica, quin serà el contingut de cadascuna 
d’aquestes cartes. Català. 2 unitats, 7 f. 

1984, juny, 5 Capsa 3/3 

Jurat Internacional  del I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) 

Document amb els membres definitius que van conformar el 
jurat internacional del I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984) i 
correspondència de confirmació amb tots ells (Daniel Giralt i 
Miracle, Asun Balzola, Francesc Vilarufas, Erika von 
Engelbrechten, Rico Lins, Carla Poesio, Dusan Roll, Tony 
Ross, Núria Ventura i Albert Isern). Anglès, castellà i català. 
11 unitats, 50 f. 

1984, juny, 15 – 
1984, setembre, 14 

Capsa 3/4 

Personalitats i especialistes de diversos països 
convidats al I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984) 

Correspondència convidant a diverses personalitats i 
especialistes al I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984). Anglès 
i castellà. 40 unitats, 81 f. 

1984, juny, 25 – 
1984, agost, 25 

Capsa 3/5 

Comitè d’Honor del I Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1984) 

Esborrany, proposat i llistat definitiu del Comitè d’Honor. 
Correspondència per confirmar la participació d’aquest 
Comitè d’Honor i esborranys d’aquesta. Català i castellà. 25 
unitats, 43 f.  

1984, juny, 30 – 
1984, agost, 20 

Capsa 3/6 

Il·lustradors de cada país al I Premi Catalònia 1984, febrer, 17 – Capsa 3/7 
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d’Il·lustració (1984) 

Correspondència i etiquetes dels il·lustradors internacionals 
participants en el premi. Català, castellà, anglès, francès, 
italià i alemany. 4 unitats, 95 f. 

1984, abril, 2 

Il·lustradors de cada país  al I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) 

Llistat il·lustradors participants en el premi de cada país i 
etiquetes. Manuscrit.  Català, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany. 2 unitats, 28 f.   

1984, agost, 15 Capsa 3/8 

Il·lustradors i editorials de cada país al I Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1984) 

Correspondència als il·lustradors i editors en relació amb la 
participació en el premi. Català, castellà, anglès i francès. 3 
unitats, 11 pàgines. 

1984, juliol, 10 Capsa 3/9 

Il·lustradors i editorials de cada país al I Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1984) 

Correspondència als il·lustradors i editors en relació amb la 
participació en el premi i la difusió d’aquest. Manuscrit. 
Català, anglès, francès, italià i alemany. 48 unitats, 11 
pàgines. 

1984, juliol, 18 – 
1984, agost, 24 

Capsa 3/10 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) per part d’Organismes Oficials: 
Miguel Azaola, president de l’IBBY 

Esborranys i correspondència de Miguel Azaola, com a 
president de l’IBBY, en relació amb la difusió del premi per 
part d’organismes oficials internacionals. Manuscrit. Castellà. 
8 unitats, 8 f. 

1984, juny, 19 – 
1984, juliol, 3 

Capsa 3/11 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) per part d’Organismes Oficials: 
Representants seccions nacionals de l’IBBY 

Correspondènica amb els representants de diferents 
seccions nacionals de l’IBBY  en relació amb la difusió del 
premi per part d’organismes oficials internacionals. Anglès. 2 
unitats, 5 f. 

1984, juliol, 13 – 
1984, agost, 20 

Capsa 3/12 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) per part d’Organismes Oficials: 
Consolats i ambaixades 

Llistats de cossos consulars a Barcelona. Correspondència, 
llistat i etiquetes dels ambaixadors i les ambaixades que 

1984 Capsa 3/13 
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podien participar de la difusió del premi. Castellà, català, 
anglès, francès, italià i alemany. 42 unitats, 76 f. 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) per part d’Organismes Oficials: 
Instituts estrangers de cultura 

Esborranys, original i còpies de la carta que Joan Granados, 
director general del patrimoni escrit i documental de la 
Generalitat de Catalunya, va enviar als instituts estrangers 
de cultures que havien de participar de la difusió del premi. 
Llistat d’instituts estrangers. Invitació de l’Institut Italià de 
cultura de Barcelona per assistir a la projecció de la pel·lícula 
“Il giardino dei finzi contini”. Manuscrit. Castellà, francès i 
català. 10 unitats, 17 f. 

1984, maig, 24 – 
1984, juny, 20 

Capsa 3/14 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) per part d’Organismes Oficials: 
Comunitats autònomes 

Esborrany i llistat dels representants i les comunitats 
autònomes per la comunicació i la difusió del premi per part 
d’aquests organismes oficials. Correspondència i llistat 
definitiu. Manuscrit. Català i castellà. 2 unitats, 19 f.  

1984, juliol, 17 Capsa 3/15 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Entitats i Institucions de 
cultura 

Llistats d’entitats i institucions de cultura (entitats culturals de 
Barcelona, entitats culturals de la província de Barcelona, 
fundacions culturals, xarxa de biblioteques, xarxa de 
museus, entitats culturals de Girona, entitats culturals de 
Tarragona, entitats culturals de València i entitats culturals 
de ses Illes) en relació amb la comunicació i la difusió del 
premi. Català. 9 unitats, 31 f. 

1984 Capsa 3/16 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Casals Catalans (Espanya i 
estranger) 

Llistat de casals catalans a Espanya i a l’estranger per la 
comunicació i difusió del premi. Català. 13 f. 

1984 Capsa 3/17 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Associacions professionals 
d’editors 

Llistat d’associacions professionals d’editors de cada país en 
relació amb la comunicació i difusió del premi. Francès. 7 f. 

1984 Capsa 3/18 
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Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Associacions professionals de 
bibliotecaris 

Llistat d’associacions professionals de bibliotecaris de cada 
país en relació amb la comunicació i difusió del premi. 
Català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. 9 f. 

1984 Capsa 3/19 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Escoles d’Arts Aplicades i 
Oficis Artístics 

Llistat d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics de Catalunya 
en relació amb la comunicació i difusió del premi. Català. 9 f. 

1984 Capsa 3/20 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Galeries Nacionals d’Art. 
Galeries Catalunya 

Llistat de les galeries d’art de Catalunya en relació amb la 
comunicació i difusió del premi. Català. 12 f. 

1984 Capsa 3/21 

Comunicació i difusió del  I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984): Llistat de pintors catalans 

Llistat de pintors i escultors catalans en relació amb la 
comunicació i difusió del premi. Català. 7 f. 

1984 Capsa 3/22 

Difusió als mitjans de comunicació del  I Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1984): Premsa, Ràdio i TV 

Carta d’agraïment de la Comissió Organitzadora del premi a 
Joan Granados, director general de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, per la seva col·laboració en relació amb 
la difusió del premi. Català. 1 f. 

1984, juliol, 2 Capsa 3/23 

I-II PREMI CATALÒNIA D’IL·LUSTRACIÓ 

I Premi Catalònia d’Il·lustració: Correspondència 
P.E.N. i esborranys per l’organització 

Correspondència del Centre Català del P.E.N. Club dirigida a 
Margarida M. Tura – Soteras i referent amb un llistat dels 
centres i els oficials internacionals del P.E.N. Esborrany en 
relació amb l’organització del  I Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1984). Mecanografiat i manuscrit. Anglès, català i castellà. 2 
unitats, 11 f. 

1984 Capsa 4/1 

Etiquetes I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984) 

Comprovació de les etiquetes del 22 d’agost de 1984. 
Esborranys. Codificació de llistats del mailing en relació amb 

1984, agost, 22 Capsa 4/2 
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el premi. Etiquetes amb les persones relatives a la difusió del 
I Premi Catalònia d’Il·lustració. Manuscrit i mecanografiat. 
Català i castellà. 4 unitats, 220 f.  

Relació d’invitats I Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1984) 

Document amb la relació de convidats al premi (les persones 
de l’IBBY o especialistes estrangers, els il·lustradors 
guanyadors de premis, els representants d’organismes 
internacionals i els membres del jurat internacional). Català. 
9 f. 

1984, setembre, 25 
– 1984, setembre, 
28 

Capsa 4/3 

Ingressos i despeses I Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1984) en relació amb la 
vicepresidenta del Comitè Organitzatiu (Margarida 
M. Tura – Soteras) 

Documents d’ingressos i despeses en relació amb la 
vicepresidència del Comitè Organitzatiu (Margarida M. Tura 
– Soteras) del I Premi Catalònia d’Il·lustració (1984). 
Documents relatius a la fira de Bolonya per fer difusió del 
premi (despeses del viatge, fotografies, invitació i relació de 
pèrdues a conseqüència d’un robatori). Manuscrit i 
mecanografiat. Català. 2 unitats, 51 f.   

1984, gener, 11 – 
1986, setembre, 24  

Capsa 4/4 

Exposición Itinerante Latinoamericana de 
Ilustraciones y Libros para Niños y Jóvenes 1984 – 
1985 

Punt de llibre i butlletí informatiu relatiu a la “Exposición 
Itinerante Latinoamericana de Ilustraciones y Libros para 
Niños y Jóvenes 1984 – 1985”. Etiquetes dels participants a 
l’exposició. Breus biografies i informació d’il·lustradors 
moderns de llibres infantils. Castellà i anglès. 3 unitats, 110 f. 

1984 – 1985  Capsa 4/5 

Comissió Organitzadora i Comitè d’Honor II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Document on s’expliciten els membres que conformen la 
Comissió Organitzadora i del Comitè d’Honor del II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986). Català. 2 f. 

1986 Capsa 4/6 

Jurat II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Esborrany i programa d’activitats per al Jurat durant el II 
Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) i currículums de James 
H. Fraser, de Dusan Roll, d’Erika V. Engelbrechten, de 
Janine Despinette, de Svend Otto S., de Carla Poesio i de 
Núria Ventura Bosch. Català, anglès i francès. Mecanoscrit i 
manuscrit. 9 unitats, 21 f. 

1986 Capsa 4/7 
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Memoràndum de la reunió de la Comissió 
Organitzadora (18/03/1986) 

Document que confirma l’aprovació d’un memoràndum per 
part de la  Comissió Organitzadora del II Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1986). Català. 2 f. 

1986, març, 18 – 
1986, març, 20  

Capsa 4/8 

Reunió Comissió Organitzadora II Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1986) 

Document en què s’exposa un resum de tot el parlat, acordat 
i aprovat per part de la Comissió Organitzadora del II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986) a la reunió celebrada el 6 de 
juny de 1986. Ordre del dia de la reunió i esborrany Català. 2 
unitats, 4 f. 

1986, maig, 29 – 
1986, juny, 6  

Capsa 4/9 

Esborrany per l’organització de la difusió del II 
Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Primer esborrany per Margarida M. Tura – Soteras de les 
persones encarregades de la difusió, els participants, el jurat 
i els convidats al II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986). 
Manuscrit. Català. 6 f.  

1986 Capsa 4/10 

Comunicació i difusió del II Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1986) per part d’Organismes Oficials: 
Instituts estrangers de cultura 

Document on s’exposa la relació d’institucions internacionals 
que han de rebre el cartell, les bases i el memoràndum en 
relació amb el II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986), per tal 
de dur a terme la difusió. Esborranys. Mecanografiat i 
manuscrit. Català. 2 unitats, 14 f. 

1986 Capsa 4/11 

Difusió del II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) a 
la Fira de Bolonya 

Correspondència entre Xavier Tortras, president de la 
Comissió Organitzadora, i Francesca Ferrari per la difusió del 
II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) a la Fira de Bolonya. 
Francès. 1 f. 

1985, desembre, 13 Capsa 4/12 

Invitació al II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Correspondència entre Xavier Tortras, president de la 
Comissió Organitzadora, i Margaret Kinnell, qui és convidada 
al II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986). Anglès. 1 f. 

1986, abril, 3 Capsa 4/13 

Personalitats i especialistes de diversos països 
convidats al II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Targetes de contacte, programa d’activitats dels invitats al 

1986, febrer, 7 – 
1986, juny, 30 

Capsa 4/14 
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premi, llista de convidats confirmats, llista de convidats i 
participants estrangers, llista de convidats al sopar de l’hotel 
Calderon, esborrany llista de participants i convidats, relació 
de convidats oficials  del II Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1986) i copies amb modificacions. Mecanografiat i 
manuscrit. Català i anglès. 12 unitats, 78 f. 

Exposició II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Fulletó informatiu  Exposició II Premi Catalònia d’Il·lustració 
(1986), document descriptiu de les característiques tècniques 
de l’exposició, memòria justificativa de la proposta de 
despesa en el muntatge de l’exposició, relació en números i 
mitjana diària de visitants de l’exposició, relació de persones 
interessades en les bases i els catàlegs relatius a l’exposició 
i visites d’escoles a l’exposició. Mecanografiat i manuscrit. 
Català, castellà i anglès. 6 unitats, 18 f. 

1986, juliol, 2 – 
1986, octubre, 22 

Capsa 4/15 

Difusió als mitjans de comunicació del II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986): Premsa, Ràdio i TV 

Document d’exposició de les característiques tècniques de la 
publicitat relativa al II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) i 
memòria justificativa de la proposta de despesa en relació 
amb la campanya de publicitat. Català. 2 f. 

1986, juliol, 2 Capsa 4/16 

Il·lustradors participants i editorials de cada país al 
II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Llistat d’il·lustradors participants, llistat de països 
participants, model de la carta en relació amb la 
correspondència enviada per Josep Maria Puigjaner, com a 
director executiu, als participants del premi i llista parcial 
relativa als editors participants en el premi. Català i italià. 4 
unitats, 13 f. 

1986 Capsa 4/17 

Salutació d’obertura al II Premi Catalònia 
d’il·lustració (1986) 

Transcripció de la salutació d’obertura duta a terme per 
Joaquim Ferrer i Roca, conseller de cultura, al II Premi 
Catalònia d’il·lustració (1986). Català. 1 f. 

1986 Capsa 4/18 

Peticions i queixes en relació amb el II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Documents i correspondència on s’exposen diverses 
peticions i queixes en relació amb el  II Premi Catalònia 
d’il·lustració (1986). Català, anglès, castellà i italià. 4 unitats, 
7 f. 

1986, octubre, 17 – 
1987, febrer, 20 

Capsa 4/19 

Exposició de llibres per a nens amb problemes de 1986, setembre, 22 Capsa 4/20 
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llenguatge 

Tríptic informatiu i retall de diari en relació amb l’Exposició de 
llibres per a nens amb problemes de llenguatge celebrada a 
Barcelona entre el 22 de setembre i el 17 d’octubre de 1986. 
Català. 3 f. 

– 1986, octubre, 17 

Bases per a la participació II Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1986) 

Models de documents necessaris per a la participació, 
correspondència relativa a les bases i bases per a la 
participació en el II Premi Catalònia d’il·lustració (1986). 
Català, castellà, anglès i francès. 3 unitats, 12 f. 

1986 Capsa 4/21 

Reunions Comitè Executiu del II Premi Catalònia 
d’Il·lustració (1986) 

Documents amb el registre del parlat i acordat pel Comitè 
Executiu en relació amb el II Premi Catalònia d’Il·lustració a 
les reunions celebrades els dies 12, 21 i 26 de maig de 1986. 
Català. 3 f. 

1986, maig, 12 – 
1986, maig, 26  

Capsa 4/22 

Reunions Comissió Organitzadora del II Premi 
Catalònia d’Il·lustració (1986) 

Memoràndum de la reunió celebrada el dia 9 de juliol de 
1986 per la Comissió Organitzadora del II Premi Catalònia 
d’Il·lustració. Esborrany i ordre del dia de la reunió celebrada 
el 2 de setembre de 1986 per la Comissió Organitzadora del 
premi. Català. 2 unitats, 4 f. 

1986, maig, 12 – 
1986, maig, 26  

Capsa 4/23 

Guardonats II Premi Catalònia d’Il·lustració 

Llistat de guardonats amb una petita descripció i una breu 
biografia d’un dels autors amb una fotografia, llistat d’autors 
en ordre alfabètic i llistat nominal dels guardonats amb un 
diploma o una placa. Català i anglès. 3 unitats, 5 f. 

1986 Capsa 4/24 

Esborrany organització II Premi Catalònia 
d’il·lustració 

Esborrany relatiu a l’organització, el jurat, el Comitè Executiu, 
la Comissió Organitzadora, la difusió i els convidats del II 
Premi Catalònia d’Il·lustració. Manuscrit. Català. 23 f. 

1986 Capsa 4/25 

Correspondència II Premi Catalònia d’Il·lustració 

Correspondència relativa a la presentació, la difusió i la 
participació en el II Premi Catalònia d’Il·lustració (1986). 
Mecanografiat i manuscrit. Català, castellà, anglès, francès, 
alemany i italià. 87 f. 

1986 Capsa 4/26 
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III Premi Catalònia d’Il·lustració 

Targetes de contacte amb adreces. Manuscrit. Català. 6 f.  

1988 

 

Capsa 4/27 
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