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027 Fons Societat Agujas  
 
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

Codi de referència 
CAT AMLLA 027  
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Sociedad Agujas 
Dates 
1940-1982 
Volum i suport 
12,20 ml., paper 
25 fotografies (positiu paper) 

 
ÀREA DE CONTEXT 

Nom del productor 
El fons ha estat generat per la fàbrica d’agulles Sociedad Agujas, SA. 
Història del productor  
L’empresa AGUJAS SA neix l’any 1940 quan Narcís Marfà, Josep Espiell i Fèlix 
Capella, tots de Barcelona,  compren  la fàbrica d’agulles per màquines de 
gèneres de punt d’Otto Feuerstein, situada al C/ Concepció (cantonada Pg. 
Pompeu Fabra i c/ Ferrer).  

 
Otto Feuerstein havia arribat a Llagostera l’any 1923 amb la seva muller 
Willerlmina. Havia nascut l’any 1864 a la ciutat Saxona d’Oberlimgurtg 
(Alemanya). Tenia, doncs,  60 anys. L’any 1919 va muntar una fàbrica d’agulles 
per a màquines de gèneres de punt a Barcelona que va traslladar a Llagostera 
el 1923. Es va instal·lar a l’actual  carrer Girona núm. 9. L’any 1936 l’empresa 
ja està ubicada al c/ Concepció.  

 
Quan l’any 1940 els tres socis compren l’empresa i funden AGUJAS SA, Otto 
Feuerstein els traspassa tota la maquinària i el lloguer del local per 50.000.-
ptes. Al mateix temps Otto Feuerstein manté la direcció de l’empresa amb un 
sou mensual i una participació del 10% en la facturació. La nova empresa 
comença a funcionar amb 22 treballadors, un increment considerable en relació 
a l’empresa d’Otto que en el moment d’efectuar el traspàs únicament tenia un 
tècnic, el mateix Otto, i set treballadors.  

 
A finals del mateix any d’inici de l’activitat, la fàbrica es trasllada a un local de 
lloguer molt més gran, l’antiga fàbrica de farines de Jaume Roure al c/ 
Constància 1-3, que ocupa fins al dia del seu tancament. 
  
L’empresa viu una etapa difícil des del final de la II Guerra Mundial fins als anys 
1950 per la dificultat de rebre la matèria primera (acer) procedents d’Alemanya, 
el seu proveïdor habitual.  
 
La fàbrica de les agulles, com se l’anomena popularment, ha donat feina al llarg 
dels temps a molts treballadors, homes i dones,  que produïen les agulles per a 
moltes de les  fàbriques de tèxtils del Llobregat, del Maresme, de Barcelona i 
dels seu cinturó industrial. L’any 1967  hi treballaven 28 persones (10 homes i 
18 dones), tres tècnics (dos enginyers i un cap de taller), 3 empleats 
administratius. Van fabricar un total de 3.226.149 agulles. Els anys 50 i 60 són 
l’època de més bonança. 
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L’empresa entra en crisi a mitjans dels anys 70 i fa fallida el 1982. A partir 
d’aquesta data la fàbrica continua l’activitat com a Descamps-Mata SA i manté 
la producció d’agulles per al tèxtil fins l’abril de 2001, que tanca les portes 
definitivament 
 
Història arxivística  
La documentació ha restat a la seu de la fàbrica fins al dia de l’ingrés a l’Arxiu 
Municipal de Llagostera.  
 
Dades sobre l’ingrés 
La documentació ingressa a l’arxiu el maig de 2001 i es acceptada per la Junta 
de Govern Local del dia 8 de maig de 2001. 

 
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Resum de l’abast i el contingut 
La documentació d'aquest fons és molt completa, sobretot per al període 1940-
1970, i permet un coneixement exhaustiu del funcionament de l’empresa, 
referent a la infraestructura i les instal·lacions, la identificació i el nombre de 
treballadors, el procés productiu i les relacions amb clients i proveïdors.  
De la documentació de gestió es conserva la comptabilitat (llibres de 
comptabilitat des de 1940 a 1978), la correspondència, i la de gestió interna 
(llibres d’actes de la Junta d’accionistes des de 1940 a 1975). Destaca també la 
documentació tècnica lligada a la producció de les agulles i a la gestió de les 
vendes i dels clients, la majoria de fabriques tèxtils del Maresme, de l’eix del 
Llobregat i Barcelona i la seva zona d’influència. 
Maquinària i matèria primera alemanya   
La documentació relacionada amb la gestió del personal (1940-1979) pot donar 
informació sobre el treball  femení, ja que l’empresa sempre va contractar un alt 
percentatge de dones als seus tallers.  
Sistema d’organització 
El sistema d’organització deriva de la pròpia estructura del fons. 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
Estan pendent d’avaluar l’eliminació de 7 ml. de fitxes de control de qualitat.  
Increments  
Fons tancat, no es preveuen nous ingressos. 
 

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
Condicions d’accés  
La documentació majoritàriament és d’accés lliure; en casos concrets l’accés 
és restringit d’acord amb la legislació vigent. 
Condicions d’ús 
Les reproducció s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera.  
Llengües i escriptures dels documents  
La llengua majoritària és el castellà, hi ha també documentació en alemany. 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
Totes les classes de documents i els diferents suports presenten en general 
una bona conservació. 
Instruments de descripció  
Primer inventari 17-10-2005. Revisió 11-10-2007.  
 

ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització dels originals  
Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Llagostera 
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
Autoria i dates  
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet, finalitzada el 2007. 
Fonts  
Regles i 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. 

 


