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DESCRIPCIÓ DEL FONS

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
Centre de Documentació Ramir Medir (Museu del Suro). Palafrugell

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Ramir Medir Jofra

Data
1803 – 1973 (predomina 1930-1953)

Volum i suport
0,82 m.l. (8 capses) Paper.
ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Ramir Medir Jofra
Història del Productor
Ramir Medir Jofra (1889-1974), nascut a Palafrugell i d’origen humil, va iniciar els
estudis bàsics als Maristes, on va ser company de Josep Pla. Va tenir un contacte
ininterromput amb la indústria surera; ja des de jove compaginava els estudis amb el
treball al negoci familiar de fabricació de taps.

Escriptor, jurista, historiador, va ser un personatge molt actiu en la vida diària de
Palafrugell i de la Costa Brava. Fou un dels pioners de la promoció turística, va
intervenir en la protecció i difusió del patrimoni documental de Palafrugell, col·laborant
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en la Revista de Palafrugell, en el diari La Crònica i en el Costumari Català de la
Mancomunitat de Catalunya.

Professionalment va entrar com a auxiliar a la notaria de Palafrugell i va obtenir el títol
de secretari de jutjat, que va exercir a l’Ajuntament de Mont-ras durant la Guerra Civil.

Posteriorment, es vinculà professionalment al sector surer, primer com a secretari de
la Delegación Nordeste de la Comisión Arbitral del Corcho (1939-1943), posteriorment
del Sindicato Nacional de Madera y Corcho (1943-1959) i del Grupo Provincial de la
Industria y Comercio del Corcho (1960-1971) fins a la seva jubilació. Durant aquesta
etapa, Ramir Medir, es va centrar en l’estudi de la història del suro. Va escriure una
quarantena d’articles i el llibre Historia del Gremio Corchero.

Des d’un punt de vista ideològic, va evolucionar des del republicanisme cap a
posicions conservadores. Va arribar a ser designat primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Palafrugell (1961) i president de l’àrea de governació.
Història arxivística
El fons Ramir Medir i Jofra va ser conservat per la seva filla, Montserrat Medir i Costa,
fins al seu ingrés al Museu del Suro i a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Al Museu del
Suro es va ingressar la documentació relacionada amb la recerca i l'activitat en el món
del suro.

Dades sobre l’ingrés
Cessió en règim de comodat de Montserrat Medir Costa al Museu del Suro.
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
La major part de la documentació del fons fa referència a l’activitat de recerca que va
exercir Ramir Medir durant tota la vida. Destaca el conjunt de documentació (dades,
notes, articles...) que va recopilar i utilitzar per redactar el seu llibre Historia del Gremio
Corchero. És interessant la documentació sobre la indústria i els seus orígens,
sobretot una gran quantitat d’estadístiques extretes de primera mà per Ramir Medir i
les relacions nominals d’industrials surers. Malgrat que la documentació recopilada i
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transcrita sobre la indústria surera és la més destacable, el fons també conserva uns
documents generats amb motiu de la recerca local del mateix personatge.

El fons també conté documentació sobre la seva activitat professional. En aquest
apartat, cal destacar la documentació de les diferents organitzacions on Ramir Medir
va treballar, començant per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palamós, posteriorment i la més important i interessant, des d’un punt de vista
documental, la Delegació Nord-est del Sindicato Nacional de Madera y Corcho,
l’Agrupación Nacional Corchera i a la Confederación Europea del Corcho, tot i que
d’aquestes darreres organitzacions es conserva menys documentació.

En relació al llibre Historia del Gremio Corchero, s’ha inclòs en la secció de relacions
externes tota la correspondència, tant transmesa com rebuda, sobre l’elaboració i la
publicació del mateix llibre, entre Ramir Medir i diversos empresaris surers, polítics,
historiadors i figures

destacades de l’època, com el ministre portuguès Altimir de

Moura, E. Junco, director general de mercats estrangers, i José Mª del Rey, duc de
Medinaceli.

El fons també inclou una gran quantitat d’impresos que s’han classificat en dues
seccions. La documentació impresa en relació a la Historia del Gremio Corchero
inclou informació rellevant per a l’estudi del suro, imatges d’empreses, producció i
màquines. Dins la secció de Recursos d’Informació, s’han agrupat retalls de diaris amb
informació sobre conferències de Ramir Medir, o altres tipus d’impresos.

Sistema d’organització
El fons s’ha ordenat i classificat segons aquest quadre:
1. Documentació familiar i personal
2. Activitat professional
2.1.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós

2.2.

Delegació Nord-est del Sindicato Nacional de Madera y Corcho

2.3.

Agrupación Nacional Corchera

2.4.

Confederación Europea del Corcho

3. Activitat de Recerca
3.1.

Documents per a la recerca del llibre Historia del Gremio Corchero
3.1.1. Documents originals
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3.1.2. Transcripció i notes mecanografiades de documents
3.1.3. Transcripció i notes manuscrites de documents
3.1.4. Documentació impresa
3.2.

Documents per a la recerca històrica local

3.3.

Documentació de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del
País

3.4.

Treballs i articles

4. Comptabilitat
5. Relacions externes
5.1.

Correspondència sobre el llibre Historia del Gremio Corchero

6. Activitat de representació
6.1.

Actes públics

7. Recursos d’informació
Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.
Increments
No es preveuen increments.

ÀREA DE CONDICONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic.

Condicions de reproducció
Les condicions de reproducció es regiran segons la normativa del Museu del Suro de
Palafrugell.
Llengua i escriptura dels documents
Castellà, català, anglès, francès, holandès.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general, la documentació es troba en bon estat de conservació.
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Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons personal de Ramir Medir Jofra, realitzat per Daniel
Iniesta Rosas.
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben al Centre de Documentació Ramir
Medir (Museu del Suro).
Documentació relacionada
-Fons Ramir Medir Jofra (Arxiu Municipal de Palafrugell).
-Fons Lluís Medir Jofra (Arxiu Municipal de Palafrugell).
-Fons del Sindicato Nacional de Madera y Corcho. Delegación Nordeste (Centre de
Documentació Ramir Medir, Museu del Suro).
-Fons del Grupo Provincial de la Industria y Comercio del Corcho (Centre de
Documentació Ramir Medir, Museu del Suro).
-Fons Manufacturas del Corcho Armstrong S.A. (Centre de Documentació Ramir
Medir, Museu del Suro).
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ÀREA DE NOTES
Data. La data que es consigna en les sèries de transcripcions manuscrites i
mecanografiades de documents, dins la secció d’activitat de recerca, correspon a la
data del document original, no a la de transcripció.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data (es)
Descripció realitzada per Daniel Iniesta Rosas i finalitzada el novembre del 2015.
Supervisió i direcció: Jordi Turró

Fons
Inventari del Fons Ramir Medir Jofra

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, 2007.
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