
 

 

INVENTARI ESPAI MACIÀ  

  
PLANTA -1 (Sala d’exposicions temporals, tallers, 
conferències…) Nevera. 

                60 cadires. 

  Equip de megafonia. 

 Pantalla. 

 Projector. 

  

PLANTA 0 (Oficina de turisme / Despatx) Capitell de fulles. Gòtic primerenc s.XIII. 

 Escut de coure de les Borges, any 1934. 

 Fragment del retaule gòtic de l’antiga esglèsia s.XIV. 

 Material d’oficina. 

 Magatzem. 

  6 cadires. 

 2 taules. 

  Impressora. 

 3 ordinadors. 

 Antic escut de la vila s. XVII. 

 3 fites de terme de les Borges s. XVIII. 

 6 vitrines. 

  

PLANTA 1 (Exposició permanent “El viatge de Macià”) Estendard-senyera de l’Orfeó Borgenc any 1921. 

 4 vitrines amb documentació original de Francesc Macià. (Cessió de Josep Segura i família) 

 4 ulleres de realitat virtual. 

 3 pantalles tàctils 

  Pantalla 



 

 

  Projector 

  Llibre d’àlgebra original de Francesc Macià 1871 (Cessió de J. Segura i família) 

 Repliques de fotografies de Vilanova i la Geltrú. 

 Repliques de fotografies de les Borges Blanques. 

 Repliques de fotografies familiars. 

 Objectes de terrissa originals (Cessió J.Segura). 

 Medalla de la ciutat original atorgada a Francesc Macià 1892. 

 Representació del despatx d’enginyer militar. 

 Replica en material original de l’època de la redacció del Cu-Cut. 

 Retrat original de Francesc Macià de 1931 fet per Pau Macià i Pons. 

 Cartell de record de la festa de Solidaritat Catalana 1906. 

 Cartell homenatge al carrer diputat Macià del poble de Castelldans 1909. 

 Taula de despatx de l’antic ajuntament republicà de les Borges Blanques. 

 Tinter d’època de marbre. 

 Postal de Francesc Macià de l’època republicana. 

 Fotografia dedicada de la néta del president a l’Espai Macià. 

 Postal fotogràfica original de Francesc Macià.  

                Bust dels anys 80 del president Macià. 

 Cartell oficial de la visita de F. Macià a les Borges Blanques. (Cessió Josep Segura i família) 

 Quadre amb documents de la Generalitat de Catalunya signats per Francesc Macià (1931-1932) Donació de Josep Segura i família. 

 Mocador de seda en homenatge de la proclamació de la República 19/04/31. 

 4 diaris originals de l’any 1931 amb motiu de la proclamació de la República.  

 Fragment de l’escopeta de caça de Vallmanya. 

 Creu d’oficial de la Legió d’Honor Francesa. 

 Gran creu de la Legió d’Honor Francesa. 

 Medalla de commemoració de Solidaritat Catalana. 

 Medalla de la commemoració de la coronació d’Alfons XIII. 



 

 

 Condecoració Republicana 

 Botons, sivella i insígnia de solapa del seu uniforme de militar 

 2 postals de fons personal. 

 Domàs del Centre Democràtic Republicà de les Borges Blanques 1918. (Cessió J. Segura i família) 

                Auca republicana de Francesc Macià de l’any 1932. (Cessió J. Segura i família.) 

  

PLANTA 2 (Arxiu Espai Macià / Audiovisual) 10 bancs de fusta. 

 Pantalla. 

 Projector. 

 6 vitrines d’Arxiu les quals inclouen: 

                Fons de Pere Mias i Codina (correspondència, fotos, llibres i escriptures   notarials) 

 Fons Orfeó Borgenc (correspondència, actes de fundació, fotografies, llibres, partitures i cartells). 

                Fons Manel Giné (llibres de literatura catalana i francesa) 

 Col·lecció de la Revista del Cu-Cut. 

                Fons Josep Vallverdú (revistes i llibres catalans). 

                Fons Falcó Rubinat (Revistes locals de Borges). 

                Fons Urgell de les Borges (fotos de Josep Tarradellas a Borges). 

                Fons Bernat Padró de Solsona (Correspondència de la germana de Francesc Macià). 
 


