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1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 

CAT AMLLA 10 004 
 

1.2 Nivell de descripció 
Fons 
 

1.3 Títol  
Fons cooperativa La Regeneradora 
 

1.4 Data(es) 
1886 – 1969 

 
1.5 Volum i suport 

37 unitats d’instal·lació, 3 ml.  
 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom de productor 

El fons ha estat generat per la cooperativa de consum i de crèdit mutu La 
Regeneradora de Llagostera 
 

2.2 Història del productor   
La cooperativa La Regeneradora va ser fundada a finals del s.XIX. La data més 
reculada ens la dona el contracte de lloguer d’una casa situada a la cantonada 
de la plaça de la Indústria i del carrer Almogàvers el 8 de desembre de 1886.   
L’entitat, que va arribar a tenir 900 socis, va crear una escola pròpia, laica i 
amb postulats pedagògics progressistes que va funcionar fins al 1936. Una 
primera aproximació a la Regeneradora l’ha fet Pere Solà Gussinyer que entén 
que té un paper clau en la recerca de solucions per pal·liar les conseqüències 
de moments de crisi com la Setmana Tràgica o la primera guerra mundial. 
La documentació de l’última etapa de la cooperativa reflecteix els intents de la 
Junta per superar els problemes que arrossegava l’entitat: les dificultats 
financeres i les negacions per mantenir la propietat de part del nous edificis que 
en principi havia de construir la Cooperativa Regional de la Vivienda José 
Antonio Primo de Rivera en el solar de la cooperativa i que va prosseguir el 
Patronato Provincial de la Vivienda.   
 

2.3 Història arxivística  
Una part del fons va estar dipositat en diverses dependències municipals des 
que es va dissoldre la cooperativa. La documentació es va traslladar a l’Arxiu 
Municipal el 1991 quan es va inaugurar l’equipament. L’any 2004 va ingressar 
la documentació del període final de la cooperativa i les escriptures 
relacionades amb la compra del solar que havia conservat Xavier Ventura 
Duran el darrer president de la cooperativa (1959-1969). L’agost de 2018, 
Josep Albà, darrer secretari de l’entitat fa un ingrés d’un llibre de caixa (1951-
1955), un llibre d'inventaris i balanços (1955-1957) i un llibre diari (1955-1957).  

  
2.4 Dades sobre l’ ingrés 

Els llibres d’actes van ingressar a l'Arxiu Municipal l'any 1991 procedents d’una 
casa particular. L’any 2004 i el 2009 va ingressar la documentació de l’etapa 
final de l’entitat i també de dissolució. Documentació en poder de Jaume 
Ventura provinent del seu pare, Xavier Ventura Duran, últim president de la 
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cooperativa (1959-1969). El 2018 Josep Albà, darrer secretari de l’entitat, 
ingressa a l’arxiu, un llibre d’inventaris i balanços, un llibre de caixa i un llibre 
diari. 
 

3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i el contingut 

Les especials circumstàncies que portaren a la dissolució de la cooperativa van 
provocar la pèrdua d'una part de la documentació. Amb tot podem destacar els 
llibres d'actes (1988-1938), els llibres d'actes de la junta d'ensenyament (1903-
1931), la correspondència (1891-1940) i els llibres de comptes corrents de la 
caixa d’estalvis (1893-1908).  
El fons conté documentació anterior a la constitució de l’entitat, es tracta de 
títols de propietat de la finca adquirida al carrer Consellers cantonada Comte 
Guifré.  
 

3.2 Sistema d’organització 
La documentació deriva directament dels grans blocs organitzatius de l’entinta: 

1. Documents constituïts  
2. Òrgans de Govern 
3. Administració General  
4. Recursos econòmics 
5. Patrimoni 
6. Cooperativistes 
7. Caixa d’estalvis 
8. Impresos  

  
3.3 Informació sobre avaluació, tria i eliminació  

No s’han practicat eliminacions. 
 

3.4 Increments  
No es preveuen increments.  
 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
4.1 Condicions d’accés 

La documentació és d’accés lliure. 
 

4.2 Condicions de reproducció 
Les reproducció s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera. 
 

4.3 Llengües i escriptures dels documents 
Castellà. 
 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
La  documentació va estar molt afectada per excessos d'humitat i ha estat 
necessari refer la majoria de les enquadernacions. Totes les classes de 
documents i els diferents suports tenen, en general, un bon estat de 
conservació. 
 

4.5 Instruments de descripció  
Hi ha un inventari fet el 1993 i revisat el 2009. També hi ha un catàleg elaborat 
l’any 2017.  
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5 ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 
5.1 Existència i localització dels originals  

Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Llagostera. 
 

5.2 Existència i localització de reproduccions 
No existeixen còpies. 
 

5.3 Documentació relacionada 
 

5.4 Bibliografia 
Hi ha una descripció breu del fons a ALBÀ, M. “La memòria de Llagostera” dins 
ALBÀ, M. i MALLORQUÍ, E. coord. Història de Llagostera. Les claus del passat, 
Ajuntament de Llagostera, 2010. 
Sobre l’organisme 
SOLÀ, Pere (1985): «Cooperativa “la Regeneradora”», Butlletí de Llagostera 
[Llagostera], n. 39, p. 29-31. 

6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Notes 
 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Autoria i data(es) 

Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet l’any 2004. Descripció revisada el 
2018. 
  

7.2 Fonts 
La pròpia unitat de descripció i, per informar els elements Història del productor 
i Abast i contingut,  també s’han utilitzat les obres citades a l’element 
Bibliografia. 

 
 

7.3 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. 
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