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015 Centre d’Estudis de Llagostera  
 
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 

 CAT AMLLA   015  
Nivell de descripció 

Fons 
Títol  

Centre d’Estudis de Llagostera 
Data(es) 

1967 -  1973      
Volum i suport 

0.10 cm. (1 capes), paper. 
 

ÀREA DE CONTEXT 
Nom de productor 

El fons ha estat generat pel Centre d’Estudis de Llagostera.  
Història de l’organisme   

El Centre d’Estudis de Llagostera neix l’any 1967 quan la secció d’arqueologia de 
l’Agrupació Filatèlica i Numismàtica Llagosterenca s’independitza per constituir-se 
com a entitat pròpia. La secció Arqueològica de l’Agrupació s’havia format el 1966 i 
abans de fundar el Centre ja havien excavat diverses sitges ibèriques. Ben aviat 
varen rebre autorització de la Direccions General de Belles Arts per procedir a les 
excavacions dels jaciment ibèrics de Maiena i de Sant Llorenç i del forn de Sant 
Llorenç. Les intervencions arqueològiques portades a terme pels membres del 
Centre d’Estudis es succeïren amb gran entusiasme i  excaven quatre camps de 
sitges ibèriques: Maiena, Can Pere Pere, Pocafarina i Sant Llorenç. La gran 
activitat dels primers anys no va tenir continuïtat i greus discrepàncies entre els 
membres de la junta varen deixar el Centre inactiu. L’any 1992 l’Esteve Fa, 
dipositari dels béns de l’entitat, dóna les peces arqueològiques al Museu Municipal 
de Llagostera i el romanent de tresoreria a la residència Josep Baulida. 

Història arxivística 
El Centre va tenir la seu a la casa particular del secretari de l’entitat, l’Esteve Fa, 
on va restar la documentació fins al moment del seu ingrés a l’Arxiu. 

Dades sobre l’ingrés  
La documentació va ingressar a l’Arxiu a finals de 1998 juntament amb el fons 
Esteve Fa per donació d’Emília Mascort, vídua d’Esteve Fa, i va ser acceptada pel 
Ple de l’Ajuntament en data 27 de gener de 1999.             

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

El fons, poc voluminós, està format per la documentació de constitució de l’entitat, 
correspondència, una relació de socis i quotes i un diari de les excavacions portat 
per Esteve Fa.  

Sistema d’organització 
Deriva del propi fons.  

Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions. 

Increments  
El fons és tancat. No es preveuen nous ingressos.  
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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 i català. 

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

Instruments de descripció  
El fons està descrit a nivell d’inventari.  

 
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  

El fons Esteve Fa Tolsanas (1978-1989) es conserva en aquest mateix arxiu.  
El fons de l’Agrupació Filatèlica i Numismàtica Llagosterenca (1958-1964) es 
conserva en aquest mateix Arxiu. 
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
Autoria i fonts 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2008. 
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. 

 
 


