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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 

CAT AMLLA  013  
Nivell de descripció 

Fons 
Títol  

Cambra Agrària de Llagostera   
Data(es) 

1958-1994     
Volum i suport 

2.90 ml. ( 29 capses), paper. 
 

ÀREA DE CONTEXT 
Nom de productor 

El fons ha estat generat per la Cambra Agrària de Llagostera i per la institució 
antecessora, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Llagostera. 

Història de l’organisme   
La Cambra Agrària de Llagostera té el seu origen en la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Llagostera (1944), que al seu torn va substituir el 
Sindicato Agrícola y Social. La història del sindicalisme agrari a Llagostera es 
remunta a l’any 1908 quan es funda el Sindicado Agrícola amb seu a l’edifici de 
l’Agrícola, que ja el 1903 havia acollit  la sucursal a Llagostera de la Cámara 
Agrícola del Ampordán. L’edifici, cèntricament situat a la plaça de Catalunya, 
l’havia fet construir el propietari rural Antoni Domènech, secretari de sucursal 
de la Cambra Agrícola a Llagostera. Fou obra del mestre de cases de 
Llagostera J. Mundet Bordas, en estil modernista. Tenia dues botigues de 
lloguer a la planta baixa. El primer pis l’ocupava un saló-cafè molt espaiós on 
també s’hi feien balls, concerts i conferències.  El segon pis era l’habitatge del  
conserge o “cafeter”. Sembla que entre 1917 i 1920 el sindicat comparteix seu 
social  amb el Centre Regionalista.  
 
El sindicat va restar a l’edifici de l’Agrícola fins com a mínim l’any 1930, entre   
l’any 1934 a 1936 està de lloguer al bar can Casimiro al carrer Pau Casals. 
L’any 1935 té 135 socis. Es tracta d’un sindicat vertical, de treballadors i 
patrons, de clara inspiració cristiana. L’objectiu és la defensa del interessos de 
l’agricultura i dels pagesos, l’ensenyança i la instrucció agrícola per millorar els 
conreus, l’adquisició de llavors, la lluita contra plagues al camp...  
 
El règim franquista mitjançant la Llei de 6 de desembre del 1940 va desplegar 
uns nous ens: les Hermandades de Labradores y Ganaderos, ampliada més 
tard amb un decret d'unitat sindical agrària del 17 de juliol del 1944, en què 
s'especificava que les cooperatives i els sindicats agraris del territori d’una 
Hermandad hi queden incorporats i subjectes a la seva disciplina i alhora a la 
Hermandad Sindical Provincial.   

 
L’activitat que desenvolupa és comercial (venda de productes per a la 
ramaderia, llavors, etc.), de serveis a tots els agricultors i molt especialment 
s’encarregava de la mutualitat agrària a través d’un organisme públic; la 
Comissió Local de la Mutualitat Nacional de Previsión Social Agrària.  

 



Arxiu Municipal de Llagostera 
Fons Cambra Agrària de Llagostera   

 2

 
La Hermandad va tenir la seu a l’edifici de l’Agrícola fins que el 1976 va llogar 
un local de 45 m2 al carrer Consellers al Patronato Provincial de la Vivienda, 
local que el 1985, ja convertida en Cambra Agrària Local, adquireix.  
 
Les cambres agràries locals es varen crear pel Reial Decret 1336/1977, de 2 de 
juny, són òrgans de consulta i col·laboració amb l’Administració sobre temes 
d’interès general agrari i com a continuació de les funcions de 
l’associacionisme agrari adaptat a la nova etapa democràtica. En aquest 
moment es crea la Cambra Agrària de Llagostera. 
 
Pel Reial Decret 48/1993, de 15 de gener, s’estableix que la Generalitat de 
Catalunya ha d’assumir les funcions en matèria de Cambres Agràries que venia 
desenvolupant l’Administració del Estat, i la Llei 17/1993, de 28 de desembre, 
estableix que en el territori de Catalunya només han d’existir les quatre 
cambres agràries provincials. Així doncs, l’activitat de la Cambra Agrària de 
Llagostera va cessar l’any 1994 i el local del carrer Consellers va ser cedit a 
l’Ajuntament. 

Història arxivística 
La documentació restava al local de l’entitat, baixos dels pisos del carrer 
Consellers, conegut com els  pisos de la cooperativa .  

Dades sobre l’ingrés  
El fons ingressa a l’Arxiu l’any 1994 per donació de la Junta de la Cambra 
Agrària encapçalada per Joan Bufí Vicens. És acceptada pel Ple de 
l’Ajuntament de 27 de setembre de 1994. 
 
 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Resum de l’abast i el contingut 

El fons conserva bona part de la documentació generada a partir de la 
constitució de la Cambra Agrària (1977-1994) i en canvi s’ha perdut bona part 
de la documentació de la Hermandad Sindical (1944-1976). No hi ha cap rastre 
documental del Sindicat Agrícola i Social de començament del segle XX. 

 
El gruix més important és el que correspon a la documentació de la Mutualitat  
Agrària. (1958-1993). Conté també documentació comptable de 1961 a 1993 i 
un llibre de caixa (1979-1980). La correspondència generada i rebuda per 
l’entitat força íntegra entre el 1954 i el 1994 i les Estadístiques i censos agraris 
entre 1968 i 1986. 

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 i castellà. 

Característiques físiques i requeriments tècnics 
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La documentació està encapsada i en bones condiciones de conservació.  
Instruments de descripció  

El fons està descrit a nivell d’inventari, elaborat l’any 1996. 
 

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 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


