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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 
CAT AMLLA  021  
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Agrupació Filatèlica i Numismàtica Llagosterenca  
Data(es) 
1958 -  1966      
Volum i suport 
0.10 cm. (1 capes), paper. 

 
ÀREA DE CONTEXT 

Nom de productor 
El fons ha estat generat per l’Agrupació Filatèlica i Numismàtica Llagosterenca.  

            Història de l’organisme   
L’Agrupació  Filatèlica i Numismàtica Llagosterenca va néixer el 1955 quan un 
grup de llagosterencs afeccionats al col·leccionisme es va constituir com una 
delegació del Circulo Filatélico y Numismático de Barcelona. Durant la seva 
existència, de 1955 a 1972, l’entitat no va ser només un grup dedicat al 
col·leccionisme, sinó un punt de trobada d’on varen sortir propostes culturals 
diverses, des d’exposicions (fotografia, pintura, segells i monedes) a l’edició de 
la publicació local Lacustària (24 números entre 1960 i 1967) i dels programes 
de la Festa Major (1959-1971). L’any 1966 es va formar la secció arqueològica 
que va excavar diverses sitges ibèriques fins que es va emancipar i va crear el 
Centre d’Estudis de Llagostera. 

            Història arxivística 
L’Agrupació va tenir la seu social al Casino Llagosterenc fins a la seva 
dissolució, una part de la documentació va restar a la secretaria del Casino 
mentre que la resta és conservada a la casa particular d’un dels membres de 
l’Agrupació. 

            Dades sobre l’ingrés  
La part del fons que havia restat a la secretaria del Casino va ingressar a l'Arxiu 
barrejada amb la documentació del Casino el 30 d’abril de 1992.  

            
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Resum de l’abast i el contingut 
Es  tracta  d’una petita part del fons, únicament està format per les actes del 
jurat classificador de la 1a 2a i 3a exposició filatèlica i numismàtica, els 
esborranys de les actes de les juntes de l'Agrupació (1958-1960) i 
correspondència (1958-1966).  
Sistema d’organització  
Deriva dels grans grups del propi fons.  
Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions. 
Increments  
Una part del fons és custodiat per un membre de l’agrupació. No es descarten 
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. 
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  
L’hemeroteca de l’Arxiu Municipal conserva la col·lecció completa de la 
publicació local Lacustària, també conserva la dels programes de Festa Major.  
 El fons del Centre d’Estudis de Llagostera (1967-1973), entitat nascuda de 
l’Agrupació, es conserva en aquest mateix Arxiu. 
Bibliografia 
CANTÓ, Josep – MASCORT, Antoni (2010): L’Agrupació Filatèlica i 
Numismàtica (1955-1972). Memòries d’uns anys intensos:  Ajuntament. (Els 
llibres de Crònica; 5).  
 

 
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. 
 

 


