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     Annex 
  

1 Reproducció  de les revistes AC, Documentos de Actividad 
Contemporánea, n. 7, 1932, i AC, Documentos de Actividad 
Contemporánea, n. 13, 1934 
 

2 Reproducció de les teles de l’exposició del març de 1933 als 
baixos de la Plaça Catalunya, Barcelona (Fons GATCPAC, 
Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona del COAC, 
Armari 1) 

3 Reproducció dels Estatuts de la Cooperativa la Ciutat de 
Repòs i Vacances, publicats el desembre de 1933 (Fons 
GATCPAC, Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona 
del COAC, C35/229) 

4 Reproducció del fulletó promocional de la Ciutat de Repòs i 
Vacances, autoedició del juny de 1934 (col·lecció particular) 
 
 

5 Reproducció del “Projecte de 1934”, firmat per Cristòfol 
Alzamora el juny de 1934 i aprovat per la Generalitat el 
febrer de 1937 (Fons GATCPAC, Arxiu Històric de la 
Demarcació de Barcelona del COAC, H101E/1) 

6 Reproducció del Proyecto de desecación, saneamiento y 
urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pantanoso, 
situado en términos municipales de Viladecans, Gavá y 
Castelldefels, de 1935 (inclou la memòria del projecte de 
1933) amb plànols signats per Cristòfol Alzamora, per part 
del GATCPAC, i Francesc Maspons, per part de la 
Cooperativa la Ciutat de Repòs i Vacances, (Fons 
GATCPAC, Arxiu Històric de la Demarcació de Barcelona 
del COAC, H101G/2) 
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