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FITXA DE DESCRIPCIÓ. 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 799.002 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental d’associació. 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS ASSOCIACIONS I ENTITATS. DIVERSOS. GERMANDAT DE SANT 
SEBASTIÀ. 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1905 / 1963. 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Documentació textual: 4 registres. 
TOTAL: 0,10 ml. 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Germandat de Sant Sebastià. 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
L’Associació de Socors Mutus de Sant Sebastià, més coneguda com a Germandat de 
Sant Sebastià, apareix per primer cop amb constància històrica l’any 1864 sota la 
denominació Asociación de Socorros Mutuos de la Villa de Lloret de Mar bajo la 
invocación de San Sebastián. Els objectius de l’entitat són socorrerse mútuamente en 
caso de enfermedades, tal i com s’especifica a l’article 1 de les ordenances o estatuts. 
Qualsevol lloretenc d’entre 15 i 50 anys de bon comportament en podia formar part. A 
més de funcionar com a mutualitat la germandat també exercia un paper d’aglutinador 
social, i celebrava cada any la festivitat del seu sant patró cada 20 de gener amb una 
processó solemne en la qual es passejava el penó amb la imatge del sant. Cal no 
oblidar que Sant Sebastià va ser protector molt invocat contra les malalties, 
especialment les infeccioses. 
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Va ser especialment activa durant les darreres dècades del segle XIX i les primeres 
del XX. Després de la Guerra Civil l’activitat començà a decaure i al 1963 ja es pot 
donar per inactiva, ja que no havia saldat tots els deutes pendents. 
 
2.3 Història arxivística / Dades sobre l’ingrés 
 
El fons es va trobar inicialment entre la documentació municipal. Posteriorment, el Sr. 
Joaquim Arpí ha fet cessió del llibre d’actes de la Junta Directiva entre 1925 i 1947 i 
altres documents (ingrés extraordinari 2018 / 088 de 3 de desembre). 
 
3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
La documentació ingressada recull els estatuts i ordenances de l’entitat, el llibre 
d’actes de la Junta Directiva entre 1925 i 1947 i un dossier sobre la reclamació de 
deutes per part de la Federació de Mutualitats de Catalunya l’any 1963. 
 
3.2 Sistemes d’organització 
 
La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en bones 
condicions de conservació en els dipòsits del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar. 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
No se n’ha fet. 
 
3.4 Increments 
 
És possible que en un futur es facin noves aportacions. 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
4.1 Condicions d’accés 
 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic.  
 
4.2 Condicions de reproducció 
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Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics sempre i quan se’n faci un ús sense 
ànim de lucre. 
 

4.3. Llengua i escriptura 
La pràctica totalitat de la documentació està redactada en català i castellà en alfabet 
llatí. 
 
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de divuit 
graus Celsius i una humitat relativa del cinquanta per cent.  
En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer 
de manera directa. 
 
4.5 Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de 
l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades 
informàtica, i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5. 1 Existència i localització dels originals 
 
La documentació dipositada és original. 
 
5.2  Existència i localització de còpies 
 
No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. 
 
5.3 Documentació relacionada 
 
El Servei d’arxiu conserva també altres fons documentals que contenen referències a 
l’entitat: 
 
100.002 Ajuntament de Lloret de Mar. 
510.000 Martínez – Planas. 
524.000 Fàbregas – Barri. 
699.042 Agustina Sais i Rubiño. 
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6. ÀREA DE NOTES 
 
6.1 Notes 
 
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 
 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
7. 1 Autoria i dates 
 
-Organització, classificació, descripció i inventari inicial: Joaquim Daban i Massana 
(1996). 
-Organització, classificació, descripció i inventari de l’ingrés extraordinari 2018 / 088: 
Jordi Padilla Delgado (febrer 2019). 
 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del Servei d’Arxiu Municipal 
de Lloret de Mar (SAMLM). 
 
7.2 Fonts 
 
DOMÈNECH i MONER, Joan: Lloret de Mar, Quaderns de la Revista de Girona, núm. 
38; Diputació de Girona, 1992. 
 
7.3. Regles o convencions 
 
La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ. 
799.002 – GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ 
 
100.- DOCUMENTACIÓ TEXTUAL 
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS799

002 GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ

ASSOCIACIONS I ENTITATSFONS

100 DOCUMENTACIÓ TEXTUAL /  /  /

799.002.100SS

1963Dossier sobre deute amb Federació Mutualitats
Catalunya. / Acta de conciliació, certificacions
impagament i relació de mutualitats gironines inscrites a
la Federació. N'hi ha dues de Lloret: Sant Sebastià i La
Lloretense.

TEXT / PAPER / DOSSIER

037.124.009

1925 / 1947Llibre d' actes de sessions de la Junta Directiva. / 11
desembre 1925 a 30 octubre 1947.

 /  /  /  /   /

TEXT / PAPER / LLIBRE

037.124.008

1909 / 1925Modificació i aprovació de reglaments. /

 /  /  /  /   /
TEXT / PAPER / EXPEDIENT
REGLAT

056.531.002

1905Opuscle reglament. /
Reglamento reformado para el régimen y gobierno de la
Asociación de Socorros Mutuos establecida en la Villa
de Lloret de Mar bajo la advocación de San Sebastián.
 /  /  /  /   /

TEXT / PAPER / OPUSCLE

056.531.003
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