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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 

CAT AMLLA  009  
Nivell de descripció 

Fons 
Títol  

Associació de Veïns 23 de Febrer  
Data(es) 

1978 -  1991      
Volum i suport 

0.30 cm. ( 3 capes), paper. 
1037 fotografies, positiu paper  
 

ÀREA DE CONTEXT 
Nom de productor 

El fons ha estat generat per  l’Associació de Veïns 23 de Febrer . 
Història de l’organisme   

L’abril de 1978 es varen iniciar les gestions per constituir una associació de 
veïns amb l’objectiu que els llagosterencs poguessin fer sentir la seva veu en 
uns moments políticament molt intensos, quan tot just s’iniciava la transició 
política a la democràcia. El setembre del mateix any es va legalitzar amb el 
nom d’Associació de Veïns 23 de Febrer commemorant la carta de franquesa 
que el rei Jaume I va atorgar a Llagostera en aquesta data de l’any 1241.  
Els primers anys de l’entitat són molt actius, engega diverses campanyes 
reivindicatives, entre elles la defensa de l’edifici conegut com Estanc de Dalt, 
organitza representacions teatrals, conferències sobre sexologia o sanitat, 
participa en l’organització de l’11 de setembre i instaura el solstici d’estiu, una 
festa popular a la plaça balladora del veïnat de Sant Llorenç.  
L’any 1980 l’Associació inicia l’edició d’una publicació local, el Butlletí de 
Llagostera. Cap a mitjans dels anys 1980 la revista ocupa pràcticament la 
totalitat de les activitats de l’entitat.  
El Butlletí de Llagostera es va editar fins al 1990, en varen sortir 56 números, 
amb una periodicitat variable i va obtenir dos premis de premsa comarcal a 
nivell de Catalunya. 
L’any 1991 quan es deixa d’editar el Butlletí l’entitat es dissolt.   

Història arxivística  
La documentació va restar a la seu de l’entitat fins a l’ingrés a l’Arxiu Municipal.  

Dades sobre l’ingrés  
El fons ingressa a l’Arxiu l’any 1993 per donació que és acceptada pel Ple de 
l’Ajuntament el dia 23 de febrer de 1993.  
 
 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Resum de l’abast i el contingut 
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Es  tracta  del  fons documental de l'Associació de Veïns 23 de Febrer, creada  
el  1978 i dissolta el 1991. A part de  documentació relacionada amb diverses 
campanyes i accions cíviques, cal  destacar  la  documentació referida a l’edició 
de la publicació el Butlletí de Llagostera. Una part del fons està format per les 
fotografies realitzades per ser publicades a la revista. El fons conté també 
fotografies procedents del diari El Punt, són de temàtica llagosterenca i varen 
ser lliurades al Butlletí una vegada descartat el seu ús pel diari.  
 

Sistema d’organització  
Deriva dels grans grups del 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 
Català. 

Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació està encapsada i es troba en bones condicions de 
conservació.  

Instruments de descripció  
El fons està descrit a nivell d’inventari. Les fotografies estan catalogades (350 
registres). 
 

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  

L’hemeroteca de l’Arxiu Municipal conserva la col·lecció completa de la 
publicació local Butlletí de Llagostera editat per l’associació  de veïns.  
 

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. 
 

 


