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015 Fons Esteve Fa Tolsanas 
 
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

Codi de referència 
CAT  AMLLA  015 
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Esteve Fa Tolsanas 
Data(es) 
1966-1987 
Volum i suport 
0.30 cm. (3 capses), paper 
281 fotografies (negatiu plàstic, b/n) 

 
 
ÀREA DE CONTEXT 

Nom de productor 
El fons ha estat generat per Esteve Fa Tolsanas 
 
Història de l’organisme / Notícia biogràfica  
Esteve Fa Tolsanas va néixer a Llançà el 30 d’agost de 1925 i va morir a 
Llagostera l’11 de març de 1997. Es  va establir a Llagostera amb la seva 
família de ben petit. Va ser un home inquiet, autodidacta, amb un gran 
coneixement de l’entorn i amb una gran capacitat d’encomanar el seu 
entusiasme per tot el que es referia a Llagostera. Això el va portar a establir 
contacte amb molta gent, des d’estudiants a historiadors, professors 
universitaris i erudits locals dels pobles de l’entorn de Llagostera. 
La seva afició per l’arqueologia el porta a entrar a la Junta de l’Agrupació 
Filatèlica i Numismàtica (1966) com a responsable del grup de recerca (dedicat 
a excavar les sitges ibèriques recentment descobertes en diferents punts del 
terme municipal) i més tard, el 1967, a ser soci fundador i ànima del Centre 
d’Estudis de Llagostera, l’activitat del qual era gairebé exclusivament les 
excavacions arqueològiques. 

 
Història de la custòdia/arxivística  
La documentació es va anar recollint a casa seva al llarg dels anys com a 
producte de les seves activitats.   
 
Dades sobre l’ingrés 
La documentació va ingressar a l’Arxiu a finals de 1998 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 
La documentació ingressada ens mostra els àmbits d’interès d’Esteve Fa: 
 
Treballs d’investigació sobre Llagostera i el seu entorn més immediat. Són 
treballs inèdits o publicats fets per estudiants o per historiadors (còpies).  
Documentació sobre Llagostera (1680-1980). Es tracta de documentació 
d’arxiu, esparsa i sense cap unitat, fruit de l’interès per temes concrets 
(còpies). 
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Treballs i estudis fets pel propi Esteve Fa, inèdits o publicats. 
Arqueologia: diari d’excavacions, agost 1966 - gener 1973 (còpia). 
Fotografies. Tema: familiar, excursions  i excavacions. 
  
Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions.  
Increments  
Una part de la documentació resta a la casa particular. No es descarten nous 
ingressos.  
Sistema d’organització 
La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones 
condiciones de conservació.  
 

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
Condicions d’accés  
La documentació és d’accés 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  
Les llengües majoritàries són el català i el castellà. 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
La documentació es troba en bon estat de conservació.   
Instruments de descripció  
Existeix un inventari en suport paper que permet accedir a la documentació, 
elaborat l’any 1999. 
 

ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització dels originals  
Una petita part de la documentació és original.  
La gran majoria és còpia o bé documentació impresa (hemeroteca). Es 
desconeix la localització dels originals.   
Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions llevat de les obres editades al 
programa de la Festa Major o al Butlletí de Llagostera o altres publicacions 
locals i comarcals.  
Documentació relacionada  
El fons de l’Associació Centre d’Estudis de Llagostera (1967-1973) conté 
documentació sobre la constitució  de   l’entitat, correspondència, relació de 
socis, quotes i  comptes.  
El Centre d’Estudis es dissol a finals dels anys 1960 i únicament Esteve Fa es 
manté actiu, és ell qui fa la donació del fons a l’Arxiu Municipal l’any 1993 
després d’haver lliurat el romanent de caixa del Centre d’Estudis de Llagostera 
a l’Hospital Residència Josep Baulida. 

  
ÀREA DE NOTES 

Notes 
L’Ajuntament   de Llagostera, a través  de l’Àrea de Cultura, va crear el  1997   
la  Beca Esteve Fa Tolsanas  amb  caràcter  bianual i amb objectiu de fomentar  
la recerca i contribuir al coneixement de la història del poble. 
La Beca està dedicada a Esteve Fa, en un acte de reconeixement a un home 
inquiet, gran coneixedor de Llagostera i el seu entorn i amb la capacitat 
d’encomanar el seu entusiasme per tot el que es referia a Llagostera. 
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 

Autoria i fonts 
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet l’any 2006. Descripció revisada el 
2010. 
Fonts 
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. 

 
 


