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Fons Ferran Casablancas i Planell
Inventari
01. Organització Homenatge Centenari del naixement
01.01 Correspondència

A 011/1

Relativa a fer conèixer la celebració de l’homenatge, així com també cartes
destinades a aconseguir alguns dels projectes concretats.
01.02 Actes, convocatòries i notes de la Comissió d’homenatge a Ferran Casablancas
A011/1
Documentació relativa a les reunions de la comissió, el programa de l’homenatge i
els actes que duran a terme diferents institucions.
01.03 Documentació econòmica

A 011/1

Pressupostos de les despeses dels diferents actes i les aportacions econòmiques de
diferents institucions.
01.04 Recull de premsa dels actes

A 011/1

01.05 Fotografies

A 011/2

27 fotografies, d’entre les quals destaca la del seu casament, la celebració de les
noces d’or i d’altres.
01.06 Plànols Monument Ferran Casablancas

A 011/2

S’inclouen tres plànols de la Plaça Taulí, un d’ells de 1971, emprat per a ubicar un
monument commemoratiu de l’homenatge de 1974. El segon està fet a mà i marca
on hauria d’ubicar-se l’esmentat monument. L’altre és una fotocopia de l’últim.
01.07 Discursos i notes

A 0101/2

Relatives a l’homenatge. S’inclouen dos discursos, un escrit a mà que va ser llegit pel
seu fill Ferran Casablancas i Bertran i un altre emès pel director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa.
01.08 Invitacions diferents actes d’homenatge

A 011/2

02. Activitat professional
02.01 Registre de patents

A 011/3
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S’inclouen dos llistats referents a les patents espanyoles i estrangeres sol·licitades.
Destaquen les patents de 15 anys de Dinamarca i Turquía i d’aquesta última també
hi ha el pagament de les anualitats. També patents a Rússia.

02.02 Contracte
A 011/3
Acord segons el qual Ferran Casablancas cedeix els drets exclusiu de diverses patents
a la Société “Louis et François Motte Freres”. També esborranys del mateix
contracte.
02.03 Catàlegs empresa
A 011/4
02.04 Repercussió.
A 011/4
Revistes especialitzades del sector tèxtil (destaca “Cataluña Textil”) amb algun article
sobre els invents Casablancas. També revistes estrangeres.

03. Documentació relativa a la mort
03.01 Retalls premsa mort
03.02 Notes biogràfiques
03.03 Invitació acte
Realitzat el 1961 per part del Gremio de Fabricantes de Sabadell.
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