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Figueres rep en donatiu bona part
dels fons documental de la nissaga
Fages
La biblioteca de Figueres inventariarà obres compreses entre els segles XVI al XX

EMPORDA.INFO 17.12.2019 | 13:33

El fons consta d'unes vuitanta caixes AJUNTAMENT DE FIGUERES

L'Ajuntament de Figueres rep en donatiu bona part de la biblioteca patrimonial de la Casa Fages de

Romà, situada a la casa de l'escriptor Carles Fages de Climent, i que s'integrarà dins del fons propi de la

Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

El fons patrimonial que els hereus han cedit gratuïtament a l'Ajuntament de Figueres conté obres en

diferents suports, entre els quals destaquen llibres i manuscrits, fulletons, diaris de temàtica local, entre

d'altres, tots ells compresos entre els segles XVI a XX i de temàtiques vinculades amb els àmbits civil,

religiós i polític, corresponents majoritàriament a juristes de la nissaga Fages, on hi destaquen Marià

Fages de Sabater, Carles Fages de Perramon, Narcís Fages de Romà i Javier Fages de Climent.

Enquestes

ANAR A L'ENQUESTA ►

The campaign is now
�nished.
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millor pel·lícula als premis
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Agenda Art Cinema Festivals Llibres Música Teatre

Serveis Identifica't o Registra't17 de desembre de 2019

Figueres
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 L'Escala
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 Roses
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Empordà Més Noticies Cultura Esports Economia Opinió Oci Vida i Estil Comunitat Multimèdia

SUBSCRIU-TEUtilitzem galetes pròpies i de tercers per tal de millorar els productes que oferim, personalitzant la publicitat, el contingut i els
serveis a través de l’anàlisi estadístic i perfil inferit de la seva navegació. Addicionalment podem compartir aquestes dades no
vinculades a la seva identitat amb anunciants, agències i tercers. Per tal d’acceptar totes les finalitats indicades vostè pot
continuar navegant. En cas contrari pot configurar o rebutjar aquestes finalitats prement en l’apartat de més informació. Veure els
nostres socis
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El poeta i escriptor Carles Fages de Climent.

Pròximament la Biblioteca Fages de Climent de Figueres inventariarà el fons documental, que ocupa un

volum de 80 caixes, i en farà una valoració, classificació i catalogació del seu contingut per tal

d'integrar-lo al fons municipal.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha destacat que «és un orgull per a la ciutat de Figueres rebre la

cessió del fons documental de la família Fages, que a donat lloc a il·lustres personatges a la ciutat i que

ara, ens permetrà conèixer més la història de la família Fages, de l'obra de Fages de Climent i preservar

degudament aquest important llegat».

L'Ajuntament de Figueres i la Biblioteca Fages de Climent de Figueres tenen previst realitzar una

presentació pública del fons documental.

Més informació

Presenten l'exposició més important sobre Dalí a Moscou.  

Reobren al trànsit el tram de la N-260 que estava en obres a les corbes de Queixàs.  

Figueres millora els sistemes de reg i l'enjardinament de l'avinguda Fages de Climent.  

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per tal de millorar els productes que oferim, personalitzant la publicitat, el contingut i els
serveis a través de l’anàlisi estadístic i perfil inferit de la seva navegació. Addicionalment podem compartir aquestes dades no
vinculades a la seva identitat amb anunciants, agències i tercers. Per tal d’acceptar totes les finalitats indicades vostè pot
continuar navegant. En cas contrari pot configurar o rebutjar aquestes finalitats prement en l’apartat de més informació. Veure els
nostres socis
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