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------ ROSAM.MASANAiRIBAS * 

Breu historia de la infenneria 

nieialment em 
vaig interessar, 
a utol personal, 
per saber 

que\com dels 
eol.1egues que 
m'han precedit 
en les tasques 
de la iofermeria 
a Llagostera. 
En anar reco

llint informaei6, be fos 
mltJan,ant documents, 
fotografies 0 arnb converses 
arnb diverses persones del 
poble, va semblar que, com 
que es tractava de persones 
conegudes i entranyables per 
a molta gent, seria una 
l\astima que tot el material 
quedes al calaix de casa. Per 
aquest motiu se'm suggeri 
que ho publiques en aquest 
tercer mlmero de CRONICA, 
que te per objectiu 
vehiculitzar aquestes petites 
aportaCions a la historia de 
Llagostera. 

Cal tenir present que la 
Llei General de Benefici~neia 
de 1822 obligava els 
ajuntaments a contractar els 
serveis sanitaris de metges, 
farmae~utics, llevadores i 
practicants per atendre les 

a Llagostera 

necessitats assistencials dels 
empadronats. Per tant, els 
professionals de la sani tat 
depenien exclusivarnent de la 
municipalitat 

Aquesta depen~ncia 

municipal es mante rms 
l'any 1962, data en qu~ tots 
els professionals de la sanitat 
seran pagats des de Madrid; 
amb anterioritat a aquesta 
data l'Estat ja havia anat 
centralitzant algunes de les 
funcions sanitaries 
municipals, tal com recollien 
les lleis segUents: 

Llei de Sanitat, any 
1855 
Instrucci6 General de 
Sanitat, any 1904 
Llei de Coordinaci6 

Sanitaria, any 1934 
Finalment s'arriba al 

trasplls de les competencies 
en mat~ria de Sanitat a la 
Generalitat de Catalunya, 
l'any 1980, i aixi a la 
situaci6 actual. (1) 

Una dedicacio familiar 
Jo~uima Boroas i Garri~a 

Que sapiguem, la primera 
professional d'infermeria que 
exerci al poble de Llagostera 
fou na Joaquirna Bordas i 
Garriga. 

La senyora Joaquima va 
neixer l'any 1850. Els seus 
pares eren Antoni Bordas i 
Sala i Maria Garriga i 
Maymi. A l'edat de 29 anys 
es va casar arnb en Miquel 
Carn6s i Carn6s i tingueren 
dues filles, na Concepci6 i 
na Rosa, que amb el temps 
tambe ajudarien a portar 
criatures al m6n. Vivien al 
carrer Carnprodon num. 52, 
on actualment hi ha el Bar 
Xarop's. 

Possela el Utol de 
Matrona expedit pel 
Ministeri de Foment el 9 de 
desembre de 1895 per haver 
fet constar la seva sufici~ncia 
davant la Universitat de 
Barcelona el dia 4 de febrer de 
1888. Sembla, dones, que el 
utol respon a un 
reconeixement de la seva 

• Werrncra A.P D. de Ua&ostcn 

(1) Cl05,loan i aitJcl, L'Assilt.!ndl SaniWiI. I 
]C,II eomatqlleS do Catahll1yL Ed. Lau., BarcclON.-
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La ikwdcn. JcaqlUm. Bonta. a1 oentftl i 1eI_ due'll fiUel, Com.ita Il'esquerrl i Rou. .1_ dR:ta. 

experiencia i que, per tant, 
amb anterioritat a aquesta 
data ja s'ocupava d'ajudar a 
portar criatures al m6n, tal 
com era costum a I'epoca. 

Hem de tenir en compte 
que LIagostera I'any 1895 
tenia 4.237 habitants, 
ilnicament 1.085 menys que 
actuaIment (5.322 I'any 
199O). Aixo ens fa pensar 
que el nombre de persones en 
edat tertiI havia de ser 
considerable, mes si tenirn 
present que la taxa de 
natalitat era molt superior a 
I'actual i tambe que les 
families eren molt mes 
nombroses que ara. Per tant, 
cal imaginar-nos que la Sra. 
Quimeta no podia parar 
gaire. 

Segons ens explica la 
seva neboda, la venien a 

buscar amb carro des de 
pages, i si la partera encara 
no es'tava prou madura per 
parir es quedava a dormir a la 
casa, en una ocasi6 fins i tot 
s'hi va quedar tres dies. 

Ja ens irnaginem les oIles 
d'aigua bulIida, les tovallo
les, les faixetes de cot6 per 
subjectar el cord6 umbilical -
el melic - una vegada tall at, 

i les cares de satisfacci6 si 
tot havia anat be. 

L'any 1926 concorre a la 
convocatoria per cobrir la 
pla,a de Comadrona 
Municipal que convoca 
I'Ajuntament presidit per 
Joaquim Navarro. A partir 
d'aquest any iamb un sou de 
200 pessetes anuals exercira 
de Comadrona Municipal. 
Un any abans de la seva mort 
encara consta en les nbmines 

POlO cedida per c. BIIss(ll i Cam6s 

de l'Ajuntarnent; cal suposar, 
pero, que degut a la seva 
avanyada edat exercia ajuda
da per la seva fiIla Conxita. 

Va morir a LIagostera el 
dia 27 de desembre de 1938 a 
I'edat de 88 anys. 

Conc~io Camo! i Boroal 
Na Concepci6 Cam6s 

Bordas, "Ia senyora 
Conxita", va neixer a 
LIagostera el dia 26 de maig 
de I'any 1880. Era filla de 
Joaquima Bordas i de Miquel 
Cam6s. 

Es va casar a V idreres a1s 
22 anys amb en Joan Sola el 
dia 17 de maig de \'any 1902, 
varen viure al passeig 



Pompeu Fabra (Cals Srs. 
Carb6) i tingueren un fill. Ja 
viuda, va viure al c/ 
Camprodon amb la resta de 
la familia. 

Seguint la tradici6 de la 
seva mare, va estudiar per 
llevadora a Barcelona i exerei 
professionalment en aquesta 
vila. La podem veure a la 
fotografia, junt amb la seva 
mare i la seva germ ana. 

Segons conten, i com que 
un dia un futur pare massa 
nervi6s la va amena,ar, quan 
alguna dona trencava aiglles a 
la nit primer anaven a buscar 
el "sereno" i era ell qui 
l'acompanyava a les cases. 
Ara ens sembla divertida la 
imatge de la Sra. Conxita 
amb el seu maleti i el 
"sereno" amb la llanterna 
caminant pels carrers foscos 
de la vila. 

Va morir d'accident el dia 
26 d'abril de 1951 a l'edat de 
71 anys. 

Rosa Camas i BOlaM 
Na Rosa Cam6s i Bordas 

era germana de la Conxita i 
filla, logicament, de la 
Quimeta. No va estudiar per 
llevadora, pero si que ajudava 
la seva mare i germana, 
sobretot s'ocupava de portar 
els nounats a batejar: tot 
formava part d'una dedicaci6 
familiar. 

Hem de pensar que abans 
els infants eren batejats al 
cap de pocs dies de neixer per 
por que l'alta mortalitat 
infantil els prives de rebre 
aquest sacrament. Com que 
la mare encara no estava 
restablerta del tot i segons la 
tradici6 popular, marcada 
profundament per les 
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creences religioses, no podia 
anar a I'esglesia fins que el 
seu fill no fos batejat, era la 
llevadora l'encarregada de 
portar el nen a batejar. Aixi 
se Ii reconeixia tambe 
l'important paper que havia 
tingut en l'aconteixement. 

La senyora Rosina va 
neixer a Llagostera el dia 18 
de febrer de l'any 1892, es va 
casar amb Josep Bussot i 
Bassets el dia 30 d'agost de 
l'any 1922 i tingueren una 
filla, na Clara. 

EI~ QiffCll~ an~~ trenta 
Manuela Baloomera I~uieroo &10 

Na Manuela Baldomera 
Izquierdo Edo va neixer a 
Puebla de Valverde(Terol) el 
dia 27 de febrer de l'any 
1905. Yivia amb els seus 
pares, el Sr. Eusebio 
Izquierdo. que era ferroviari 
del Carrilet de Sant Feliu
GiTana, i 1a seva mare, la 

Foto ccelida per R. Sou. c.rlea 

MI.UUeII Izquierdo Bdo 

Sra. Dolores Edo Fuerte. 
primer al carrer Barcelona i 
mes tard al carrer Constimcia, 
13. EI seu germa era Mossen 
Anton Izquierdo, que exerei 
diversos anys en aquesta vila. 

Va estudiar per Practicant 
i Llevadora a la Facultat de 
Medicina de la Universitatde 
Barcelona i a l'edat de 25 
anys. el dia 11 de juny del 
1929, obtingue ambdues 
titulacions lliurades pel 
Ministeri de "lnstrucci6n 
Publica y Bellas Artes" amb 
la qualificaci6 d'Excel.lent 
per a la de Practicant. 

L'Alcaldia Consti-
tucional de Llagostera 
presidida per Francesc 
Roquet. emparant-se en la 
Reial Ordre de 26-9-1929 
publicada a la Gaceta de 
Madrid el dia 3 d'octubre, la 
qual establia en l'article 15 
que els Ajuntaments havien 
d'obrir un concurs public per 
cobrir la pla,a de Practicant i 
Llevadora titular, anuncia 
mitjan,ant el Butlleti Oficial 
de la Provincia del dia 20-2-
1930 i pel pregoner del poble 
que en un termini de trenta 
dies s'havia de cobrir la pla,a 
de Practicant Titular. 

En aquesta convocatoria 
ilnicament es presenta la Sra. 
Manuela i, per tant, en data 
de 5 d'abril de 1930 pren 

MonblillllParc do la. T= ~hanOf de I, 
Sm.Manuela 



possessi6 com a Practicant 
Titular, amb un sou anual de 
600 pessetes. La pla9a de 
L1evadora Titular, de 
moment coberta per la 
Joaquima i la seva filla 
Conxita, no I'ocupara la Sra. 
Manuela fins el dia 5 de 
setembre de 1960, cosa que 
no vol dir que no fes aquesta 
feina de manera privada, 
segurament des del mateix 
any 1930. 

En una primera fase 
exerci la professi6 en aquesta 
vila durant sis anys. Amb 
data 13 de juny se Ii 
concedeix una excedencia de 
treball al.legant motius de 
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salut i deixa el poble el dia 
abans del 18 de juliol de 
1936. 

Durant tot el periode de 
guerra civil no exerceix la 
seva professi6, apartada de 
les seves funcions per 
conflictes ideologics amb les 
aUloritalS del moment, ja que 
havia estat presidenta d' Acci6 
CatOlica Femenina. 

Amb data 15 de juliol de 
I'any 1939 se la torna a 
nomenar per al carrec de 
Practicant i el mateix dia 20 
comen9a a treballar. 

Posteriorment, una 
vegada traspassades les 
competencies de nomenar 

CQft~~.~.w_.,.,..,·. ____ .. ......c .... ,,",_ 

Dofla~ 91t'a.u1l4i'a.. -1laL:i.,IH-..u:,\· ;2.l.tcfLti",:::,.::L,_ &.d.o......=. 
__ " A (J ..... ,r......l. N..4~ •• I • . ~".,""' ... ~ .... . t.~.~ ... ~r""" •. 
"''''''"' .. ...., ... ....:..-. "''' u.. ........ 4 .:'11..""" ..... • I J:"'Il..z'-ii_~ .~ '171- '-: 
.. ~ ---.'---,-- . _ .... -
.,. --=<"",.o ..... --.... ~ _. ,." ___ J~ d", :..... < ... _ ._ ... __ .... -. 

TIlol proporc:ialat pcr Emili Soler 

Fote cedilla per E. SQl.er 

carrecs de l'Ajuntament a la 
"Jefatura de Sanidad" , es 
lOrna a reconsiderar la seva 
funci6 publica com a 
Practicant i L1evadora amb 
dates de 26 d'agost i 5 de 
setembre de I'any 1960. 

Va cessar de les seves 
funcions professionals el 
mes de maf9 de I'any 1975. 
Va morir a Girona nou dies 
abans de complir 71 anys a 
causa d'un greu problema 
hepatic, el dia 18 de febrer de 
I'any 1976. 

Les persones del poble 
que la van coneixer en 
guarden un bon record, fins i 
lOt en vida del seu germa se 
Ii va retre un homenatge i es 
va donar el seu nom aI Parc 
Infantil. En la foto es pot 
veure el monolit 
commemoratiu. 

Dolor~ Codon~ i Casadevall 
Va neixer a EI Salient 

(Olot) el dia 13 de setembre 
de 1906, la seva infantesa, 
pero, la va passar a Mieres, 
prop de Banyoles. 

La "Lola" va estudiar a 
!'Hospital Clinic de 
Barcelona, obtingue el titol 
de Practicant el dia 11 de 
juny de 1930 i el de 
L1evadora el dia 30 de mar9 
de 1935. 

Es va casar i va tenir tres 
fills, dos nois i una noia, la 
filla Maria va estudiar per 
L1evadora i actualment esill 
exercint a una poblaci6 
velna, es ena qui ens ha 
explicat alguns records de la 
seva mare. 

Va iniciar les seves 
activitalS professionals en 
aquesta vila en uns 



Poto ocdida per Maria NOSIIU Codany 

moments molt diffcils: va 
ser contractada per 
I'Ajuntament com a 
Practicant Titular substituta, 
el dia 13 de juliol de 1936 
substituint la Sra. Manuela, 
i va exercir durant tota la 
guerra civil. Va viure aI 
carrer Barcelona, 17. 

Just en finalitzar la 
guerra, amd data de 13 de 
juliol de 1936, es cessada del 
carrec de Practicant Titular 
per haver-se reincorporat aI 
seu lIoc la Sra. Manuela 
Izquierdo. 

Posteriorrnent, el dia 25 
d'octubre de 1939, es 
nomenada Comadrona Titu.
lar de L1agostera amb un sou 
de 900 pessetes anuals. 
Segons consta en la 

Uub QuinWllo Oubc.n 

Pow ocdida pc:r L. Quintata 
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documentaci6, tindra aquest 
destf fms I'any 1959, tot i 
que abans d'aquesta data ja 
s'havia traslladat a una altra 
poblacio. 

Va morir bastant jove, 
nomes tenia 59 anys, el dia 
10 d'abril de 1966. 

El~ temr~ mOQem~ 
Emilia Plella I Jufre 

Emilia Piella i Jufre va 
neixer a Santa Maria de 
Corc6 (Provincia de 
Barcelona). Va obtenir el 
tftol d'Ajudant Tecnic 
Sanitari i va ser nomenada 
Practicant Titular de 
L1agostera per la Direcci6 
General de Sanitat. Va 
prendre prossessi6 del carrec 
el dia 1 de mar~ de 1975 en 
jubilar-se la Sra. Manuela. 
Despres d'haver exercit du
rant cinc anys, el dia 9 de 
novembre de I'any 1980 va 
cessar del carrec. 

Llu~ Quinlana I Gunert 
Va neixer a Cassa de la 

Selva el dia 2 d'abril de 
1926. Posseeix un tftol, amb 
data I de mar~ de 1953, 
lliurat per Previsi6n y 
Socorras Mutuos, i el 
d'Ajudam Tecnic Sanitari 
(A TS) de 6 de setembre de 
1968. 

Es casat, no te fills i vi u 
al carrer Pau Casals de 
L1agostera. 

Va iniciar les seves 
funcions professionals a L1a
gostera el dia 10 de novem-

bre de 1980 i per motius de 
salut als 59 anys va deixar el 
carrec de Practicant el dia 20 
de febrer de 1985. 

MaJ. SalipCaivo 

POlO Iledid.o. per M. Salip 

Maria ~all~ I Calvo 
Va neixer a Figueres, estll 

casada i t6 dos fills. 
Des del dia 29 de gener de 
I'any 1979 t6 la pla~ de 
L1evadora d'aquest poble. 

Je~u~ POrtas I Fre~~ 
Va iniciar el seu treball 

professional a la vila de 
L1agostera quan el Sr. 
Quintana es va jubilar, el dia 
28 de febrer de I'any 1984. 

A mes dels estudis 
d'Infermeria, posse'ia quatre 
cursos de la carrera de 
medicina i segons Ies 
persones que I'han conegut 
diuen que era un noi molt 
competent i trempat. 

Deixa Ia pla,a de 
Practicant el dia 31 de juliol 
de I'any 1988. 



Noria Paraaera i Collo 

Va suplir en Jesus Portas el 
dia 1 d'agost de I'any 1988. 
Passats quatre mesos, el dia 
12 de gener va cessar 
professionalment. 

Ro~a Maria Masana i Rioas 

NatUral de Terrassa 
actualment resident a 
Llagostera al carrer Ganix 
num. 30, m'incorporo com a 
Inferrnera d'aquesta vila el dia 
13 de gener de 1989, i fins a 
I 'actualitat exerceixo aquestes 
tasques. 

Altre~ aedicacion~ 
ala infenneria 

He pensat incloure en 
aquesta breu sintesi 
cronologica dels 
professionals de la Inferrneria 
que han passa! per la vila de 
Llagostera, altres persones 
que, si be no ens consta que 
tinguessin estudis d'aquesta 
especialitat, han fet una labor 
sanitaria important a 
Llagostera. 

Entre ells hem de parlar 
de: 
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Va neixer a Llagostera 
I'any 1852, tres anys mes 
tard que la Joaquima Bordas, 
possiblement fins i tot 
juguessin al carrer plegades. 

Durant els "Fets de La 
Bisbal" de J'any 1869, quan 
el federal Pere Caim6 va 
proclamar per primera vegada 
la Republica, entre la tropa 
dels federals de Llagostera 
que anaren a defensar 
I'aixecament, hi ana tambe la 
Isabel Vila per ajudar a curar 
els ferits. EI cabdill dels 
federals empordanesos 
descrivia aixi aquella noia: 
"Ya de noche, emprendimos 
la marcha sobre La Bisbal, de 
donde nos Bamaban con gran
de insistencia, llegando a esta 
villa a las diez de la misma 
noche. No debodejar de hacer 
menci6n de un hecho que 
honra en gran manera al 
bello sexo de nuestra 
provincia. Con los 
republicanos de Llagostera 
vino una joven de dicha 
poblacion, lIena de gracia y 
juventud, pues no habia 
cumplido los diez y ocho 
anos, lIamada Isabel Vila, 
joven virtuosa y ferviente 
republicana, que desde largo 
tiempo se venia ocupando en 
proveerse de hilas, vendajes y 
todo 10 necesario para la cura 
de heridos en campo de 
bataBa, previendo que sus 
preparativos podian ser un 
dia de inmensa utilidad. Este 
dia lleg6 en efecto y 
abandonando la tranquilidat y 
dulzuras del hogar domestico, 
troc61as gustosa la joven 
heroina por los azares de la 
campana. Su asidua 
assistencia para con los 
heridos de La Bisbal, que
dara siempre grabada 

en nuestra memoria con los 
indelebles caracteres de la 
gratitud.Tanta abnegaci6n y 
patriotismo bien merecen 
una distinguida pagina en los 
fastos de la insurecci6n 
republicana. Excusado seria 
anadir que todos la respetaban 
como a la mas querida de las 
hermanas." (2) 

Eis llagosterencs, en 
reconeixement a J'entrega i 
valentia d'aquella mosseta 
tant jove, Ii van dedicar un 
carrer durant la II 
Republica. Ens referim al 
carrer que despres va passar a 
ser Navas de Tolosa i 
actualment II de Setembre. 

Maria Gar i Tioau 

Va neixer a Llagostera el 
dia 24 d'octubre de J'any 
1813, es va fer religiosa i 
funda I'orde de Religioses de 
SantIosep. 

Cap als anys vuitanta del 
segle passat, I'Ajuntament i 
el mossen del poble van 
sol.licitar al Bisbat de Girona 
si els autoritzaven a tenir una 
comunitat de germanes a la 
vila per atendre persones 
desvalgudes i malaltes. L'1 
d'octubre de 1890 la 
comunitat de Gerrnanes de 
Sant J osep s'instal.la a 
Llagostera, i te com a 
primera mare superiora 
Emilia Fortunet. (3) 

(2) Perc Cairn6, Rcxnya Hiiltorica. SUCeJOI de 
I. Villi de 1. Bisb.d Y su distrito en II 
imuncc:.ci6n Rc.publicam. Federal dd m:r de: 
Octubrc de: 1869. (hlr"lucs Darius iWloI., 
1933,Girma. 

(3) ObB de Mari. Gay, RcligiO$Cs de San Jox:, 
Gdfica P. G. B., Mado-id, 1981. 



Dugueren a terme una 
gran tasca humanitirria, fins i 
tot anaven per les cases a 
atendre Ie!; persones mes ne
cessi tades, popularment se 
les anomenava "gerrnanetes 
bones". 

Actualment aquest orde 
ha quedat consolidat a 
Llagostera al Col.legi N tra. 
Sra. del Carme, a l'escola 
d'ensenyement primari, i a 
la Residencia Geriatrica 
"Josep Baulida", amb 
capacitat de 30 Hits, i 
continuen la funcia d'atenci6 
sanitirria als avis necessitats. 

Cal dones considerar el 
merit de totes aqueHes 
germanes d'abans i d'ara que 
en l'anonimat han fet molt 
per atendre sanitilriament els 
necessitats. 

~alvaaor BQJlle~ i Famelles 
En Salvador va neixer a 

Palamas el dia 27 d'octubre 
de l'any 1907. Vivia a 
Llagostera al carrer 
Camprodon, 32. 

L'any 1963 comenca a 
treballar a la Farmacia Sauri 
com a ajudant de farmaceutic 
(despatxava a la botiga), 
unicament hi anava els 
dijous i els diumenges, que 
era quan a la farmacia hi 
havia mes feina. 
Compaginava la tasca de 
boticari amb la d'adrninistrar 
injectables, anava a les cases 
pairals amb bicicleta amb les 
anelles per subjectar els 
pantalons; fins i tot diuen 
que si s'havia de donar 
punxades molt seguides es 
quedava a dormir a la casa del 
malalt. 

Un tret molt caracteristic 
d'eH era que quan havia 
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Sal~dor BIlI'Ilfs F.l.ule!lc. 

POlO cedida per R. Sou. Carle. 

acabat de punxar deia "Qui la 
te, la te!" i algu Ii responia 
"i si no que la busqui". 
Encara avui moltes persones, 
quan se'ls acaba de punxar, 
recorden aquesta dita. 

Tenia un caracter molt 
altruista: eren els anys 
seixanta i eneara cobrava 
dues 0 tres pessetes per 
injectable, aixQ sf, sempre 
estava convidat i era ben 
rebut ales festes familiars. 
Tot plegat fa que els qui 
l'han conegut el recordin amb 
afecte. 

No es va casar i marl a 
Llagostera el dia 14 d'octubre 
d~ I'any 1974, 
tretze dies abans de complir 
67 anys. 

BI Sr. Salvador h ,,] prim:r UlICgut a la drcta. 

Fons consultades: 
Arxiu Municipal. 

Agrai'ments: 
Agraeixo sincerament la 
col.laboraci6 dels senyors/es 
Clara Bussot, Esteve Fa, L. 
Saurf, Ricard Sola, Emili 
Soler i Merce Soler, la de 
totes les persones que 
verbalment m'han donat 
informaci6 i molt 
especialment la dels 
responsables de l'Arxiu 
Municipal. 

POlO a:dida per L. Saud. 
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Arxiu Municipal 
El contingut de rAnciu Municipal es divers 

en tipologia i en cronologia. En total te mes de 
200 metres lineals de documentaci6, que en 
aquest moments es troba emmagatzemada en un 
local provisional esperant el proper trasllat a la 
nova seu de I'Arxiu a la PI. del Mereat mlm. 5. 

EI fons mes important e.s el municipal. 
general per I'Ajuntament de Llagostera durant 
eIs s. XIX i XX. Resten. pero, dos llibres de 
Resolucions de Ia Baronia dels anys 1584 i 
1753 i dos cadastres del segle XVIll; altra 
docurnentaci6 de l'q,oca medieval i modems.. 
que segons sembla es conservava a l'Ajunta
ment" actualment ha "desaparegut", EI fons del 
Jutjat de Pall segueix en importancia i ocupa 
mes de 10 metres lineals de docwnentaci6 des 
del 1836 fms a l'actualitat; esta fannat per 
expedients civils i criminals. 

Perc un Arxiu Municipal no conte linica
ment la documentaci6 administrativa. publica, 
sin6 que pot custodiar tota Ia documentaci6 
privada d'ambit local. En el nostre Arxiu es 
conserven els segUents fons privats: 
- Dins el Fons d'Associacions, I'Arxiu custodia 
el fons de la Cooperativa "La Regeneradora" 
format per la correspondimcia (copiadors de 
canes) i eIs llibres de comptabilitat de tot el 
periode de la seva activitat 
- EI Fons d'Instirucions el compon la documen
.aci6 generada per l'Hospi.al de Pobres y Enfer
mos de Llagostera des de 1857 fins a l'actualitat 
i el fons de Ia liar d'Infants el Niu des de Ia seva 
creaci6 que va ser municipalitzada l'any 1988. 
- Les publicacions locals conservades a l'Arxiu 
s6n \Uta col.lecci6 completa del "Butlied de 
Llagostera", i de diversos exemplars de 
Programes de 10 Fesla Major des de l'any 1944 
fms l'actualitat, pera de fonna discontinua. 
- Finalment esmentem el Fons d'Irnatges (fotc
grafies. pel.licules) i el de Col.1eccions Especi
als (impresos, cartells. textos musicals. segelIs, 
cartografia, etc) de molt diversa composici6. 

TITOLS PUBLICATS 
- EI Merca1 i 1a Fita 
per Mana Alba i Espinet 
- El Passeig Romeu 
per Rna 50ll i lJirin6s 
- Breu histona de la infermeria a Uagostera 
per Rosa Masana i Ribas 

PROPERS TITOLS 
- El Uarg acabament de l'Esgl~sia de Llagostera 
(S08l •• XVII-XVIII) 
per Josep Maria Grau i Pujol 
- Iaume Roure i Prats 
per Dolors Grau i Ferrando 

La documentaci6 que podriem anomenar 
privada. que es conserva en cases particulars 0 

en seus socials d'entitalS, se sol dividir en 
diferents fons: lIegalS personals, fons 
patrimonials, fons d'associacions, fons 
d'institucions i fons d'empreses. Aquesta 
documentaci6 esta en molts cases en greu perill 
de desaparici6 ja sigui per desconeixement de la 
seva importancia 0 per manca de les condicions 
idanies per a Ia seva conservaci6: humitat, 
calor. parasilS. En tot cas, encara que es trobi en 
bon estat de conservaci6. en no estar a l'abast 
d'investigadors i esrudiosos, no pot tenir el 
ressa que per la seva importancia es mererix. 

Es per aix6 que oferim a aquelles persones 
que tinguin documentaci6 de caracter privat 0 

public.Ia possibilitat de cedir la documentaci6 a 
l'Arxiu Municipal, en aquest regim de donaci6 0 

de dipbsit (sempre que es vulgui es pot 
recuperar). D'aquesta manera no nomes 
preservarem la documentaci6 de la seva 
destrucci6 material sino que ames la podrem 
posar a disposici6 de totes aquelles persones 
interessades i estudioses de la nostra histaria. 

Cal pensar que la inversi6 realitzada en la 
casa de la Pl.del Mercat num. 5, on properament 
es traslladara I'Arxiu Municipal. fomentara les 
donacions 0 Ies cessions de tot tipus de 
documentaci6 que d'aIguna manera pugui ser 
d'interes per el poble. En eis nous locals podem 
assegurar una bona conservaci6 de la 
documentaci6, disposem de control de la 
temperatura i Ia humitat, muntacarregues. 
armaris compactes. alarma contra incendis, sala 
de consulta per als investigadors, sala de treball 
separada de la sala de dipbsit, etc. Esperem que 
tot aixa. juntament amb un horari regular 
d'oberrura al public, faci que aquesta nova 
infrastructura culturallingui una bona acollida i 
sigui util per Llagostera. 

Marta Alba Espine! 
Arxivera 

SUBSCRIPCI60BERTA 
Si voleu fonnalitzar una subscripci6 grawlta per 
poder rebre periOdicament la rcvista CRONICA. 
nom!s cal que truqueu a I'Ajuntament de Uagostera 
(8303 7S) 0 a I'Arxiu Municipal (80 S4 36) per donar 
les vostres dades . 




