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1.1

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT AMLLA 10 041

1.2

Nivell de descripció
Fons

1.3

Títol
Grup Excursionista Bell-Matí

1.4

Data(es)
1965- 2009, preferent 1965-1999

1.5

Volum i suport
3 ml. paper, fotografies
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2.1

ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor
El fons ha estat generat pel Grup Excursionista Bell-Matí de Llagostera.

2.2

Història del productor
El Grup Excursionista Bell-Matí fou fundat l’octubre de 1965 quan, arrel d’una
representació teatral, un grup de joves va decidir crear una entitats amb la
finalitat d’organitzar excursions i activitats culturals de tota mena.
Durant el franquisme i els primers anys de la transició el Bell-Matí va ser un els
motors de la cultura a Llagostera, va organitzar excursions, sessions i grups de
teatre, recitals de cançó, conferències de temàtica cultural, social o política,
concursos culturals i d’esbarjo.... L’any 1969 varen organitzar el primer concurs
de dibuix infantil, durant els dies de la Festa Major. Activitat que perdura en
l’actualitat. Durant 11 anys, del 1972 al 1983, es fan càrrec del programa de la
Festa Major, autèntica publicació d’àmbit local en aquests anys.
El pas dels anys i el canvi de context polític ha fet que l’entitat es dediqui
exclusivament a l’excursionisme amb campaments, travesses i escalades, però
ha continuat la tasca de donar a conèixer els entorns i paratges de Llagostera a
petits i grans.

2.3

Història arxivística
El fons documental va seguir a l’entitat en les diferents seus on ha estat. Des
de la creació el 1965 fins al 1988 al primer pis del Casino Llagosterenc. A partir
d’aquesta data l’entitat es vincula al Patronat Municipal Esports i com el
Patronat s’ubica a diferents llocs provisionals fins que el 1991 s’inaugura el
Pavelló Municipal d’Esport. Amb tot, la part més antiga del fons es guarda en
cases particulars, potser des de la sortida del Casino Llagosterenc, fins a
l’ingrés a l’Arxiu.

2.4

Dades sobre l’ingrés
El 2010 ingressa la part del fons corresponent al concurs de dibuix infantil de la
Festa Major dels anys 1970 a 2009 i accepta per JGL de data 09/02/2010. La
resta de fons ingressa el 2016 i és acceptada per la JGL de data 01/06/2016.
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3.1

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons s’ha conservat força íntegre, sobretot entre 1965 i 1990.
Podem destacar els llibres d'actes (1967-1979), els llibres registres de socis
(1965-19941), la correspondència (1966-1999) i la documentació relacionada
amb les activitats organitzades (1966-2009). Per conèixer el dia a dia de
l’entitat pot ser útil les publicacions periòdiques o circulars pels socis (19681996).

3.2

Sistema d’organització
El fons va ingressar desorganitzat i sense mantenir cap estructura. S’ha definit
un quadre de classificació seguin sessions lògiques:
1. Administració de societat
2. Administració econòmica
3. Activitats culturals
4. Excursionisme
5. Documentació gràfica
Les fotografies no estan descrites.

3.3

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No s’han practicat eliminacions.

3.4

Increments
L’entitat continua activa, el fons és obert. No es descarten nous ingressos
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4.1

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
La documentació és d’accés lliure.

4.2

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

4.3

Llengües i escriptures dels documents
Català.

4.4

Característiques físiques i requeriments tècnics
La documentació està en bon estat de conservació.

4.5

Instruments de descripció
Hi ha un inventari de 2010, actualitzat el 2016 a l’ingressar la resta del fons.
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5.1

ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA
Localització dels originals
Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Llagostera.

5.2

Existència i localització de reproduccions

5.3

Documentació relacionada
A l’hemeroteca de l’Arxiu Municipal es conserven els programes de Festa Major
editats per l’entitat entre el 1972 i el 1983.
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5.4

Bibliografia
Comas Malagraba, Síliva. G.E. Bell-Matí. 50 anys fent poble. Ajuntament de
Llagostera, 2015
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6.1

ÀREA DE NOTES
Notes
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7.1

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet el 2018.

7.2

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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