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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

Codi de referència 
CATAMLLA   029  
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Germandats de Santa Maria del Puig, Santa Anna i Sant Pere 
Data(es) 
1889 -  1964      
Volum i suport 
0,30 cm. (3 capses), paper. 

 
ÀREA DE CONTEXT 

Nom de productor 
El fons ha estat generat per les germandats de Santa Maria del Puig, Santa Anna i 
Sant Pere. 
Història de l’organisme   
Les germandats d’ajuda mútua formen part del moviment social i associatiu del s. 
XIX, que a Llagostera està estretament vinculat a la indústria suro-tapera. Són una 
reacció a la manca de cobertura que l’Estat ofereix als treballadors, els quals 
s’autoorganitzen per ajudar-se mútuament en cas de necessitat.  
A Llagostera al llarg del segle XIX es formen un nombre considerable de 
germandats,  la de Ntra. Sra. dels Dolors ja existia el 1864, una mica més tard 
podem documentar les de Sant Pere, Sta. Ma. del Puig, Santa Anna, Sant Felip 
Neri, Ntra. Sra. dels Dolors, Sta. Llúcia Màrtir i les exclusivament femenines Ntra. 
Senyora de Montserrat i Ntra. Sra. del Roser. Al llarg de la segona meitat del segle 
XIX i primera meitat del XX les múltiples germandats llagosterenques es van 
fusionant progressivament en una de sola.  
L’any 1945 l’aprovació del Fuero de los Españoles representa l’inici d’una àmplia 
relació d’assegurances socials que es fonen el 1963 en la Llei de Bases de la 
Seguretat Social i creen el model unitari i integrat de protecció social que coneixem 
avui dia. Aquest moment devia ser el final de les germandats llagosterenques.   
Història arxivística 
La documentació restava al domicili particular de Teresa Casadevall. Prové de 
Josep Casadevall, pare de Teresa Casadevall, que va ser un dels últims secretaris 
de la germandat.  
Dades sobre l’ingrés  
El fons ingressa a l’Arxiu l’any 2003 per donació de Teresa Casadevall. És  
acceptada per la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2004. 

 
 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Resum de l’abast i el contingut 
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El fons ha conservat una mínima part de la documentació, amb tot és prou 
significativa: llibres majors de les germandats Santa Anna, Santa Maria del Puig i 
Santa Anna i Sant Pere (1889-1931), llibres d’actes de les germandats Santa Maria 
del Puig i Santa Anna i Sant Pere (1915-1964), llibre de socis de Santa Maria del 
Puig i Santa Anna (1922-c.1962). 
El fons conté també reglaments impresos de diverses germandats (1901-1949).    
Sistema d’organització  
Deriva dels grans grups de propi fons. 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions 
Increments  
El fons és tancat. No es preveuen nous ingressos.  

 
 

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
Condicions d’accés  
L’accés a la documentació és lliure. 
Condicions de reproducció  
Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera 
Llengües i escriptures dels documents 
Castellà. 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació està encapsada i en bones condicions de conservació.  
Instruments de descripció  
El fons està descrit a nivell d’inventari fet l’any 2005. 

 
ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 

Existència i localització dels originals  
Els originals són a l’Arxiu    
Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions 
Documentació relacionada  
La biblioteca de l’Arxiu Municipal conserva reglaments editats de les germandats 
llagosterenques entre el 1864 i el 1949. 

 
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

Autoria i fonts 
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2007. 
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. 

 
 


