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1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data (es):
Volum i suport:

CAT AMMM 402
Fons
Sindicat de Pagesos
Dates de creació: 1927-1994
30,43 m, paper
225 capses mida DIN A4, 24 capses mida DIN A3, 14
capses de gran format

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Sindicat de Pagesos. En propietat, caldria fer un fons
diferenciat per a cadascuna de les entitats jurídiques en
què s’organitza la pagesia des de 1915 (Sindicato
Agrícola El Progreso de Malgrat y su comarca, Sindicato
Agrícola de Malgrat, Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos, Cambra Agrària Local, Cooperativa el
Progrés-Garbí). Tanmateix, la documentació ens ha
arribat tota junta i no es diferencia una entitat d’una altra,
perquè la continuïtat és evident. D’altra banda, del
període anterior a la guerra civil de 1936-39 s’ha
conservat molt poca documentació i no tindria sentit
fraccionar-la

Història del productor:

L’any 1915 un grup d’agricultors es veieren en la
necessitat de constituir una associació per la defensa dels
seus interessos. A aquesta associació l’anomenaren
“Sindicato Agrícola El Progreso de Malgrat y su
comarca”. L’acta de constitució està datada a Malgrat el
dia 5 d’agost de 1915 i fou registrada al Govern Civil de
Barcelona dos mesos després. De l’any 1936 a 1939
s’anomenà “Sindicato Agrícola de Malgrat” situat al pg
de Llevant, i de 1939 a 1941 “Sindicato Agropecuario de
Malgrat”. Les cooperatives de la pagesia local eren
anomenades abans de la guerra civil “sindicats agrícoles”.
Del 1941 a 1943 fou la “Hermandad Sindical de
Labradores de Malgrat” que depenia directament de la
Central Nacional Sindicalista, i del 1943 a 1977 s’amplia
el nom a “Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Malgrat”. L’any 1977 les “hermandades” es
transformen a “cámaras agrarias”. Entre d’altres coses, la
cambra agrària recupera la celebració de la festivitat de
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Sant Antoni que la “hermandad” havia deixat de celebrar
des del 1968.
L’any 1992 es fusionen la Cooperativa Agrícola “El
Progrés” i la cooperativa Agrícola “Garbí”, amb l’objectiu
de ser més competitives i esdevenen la Cooperativa
Agrícola El Progrés-Garbí, aprofitant tant els locals de la
Garbí al Pla de Grau, com els de l’antic sindicat al carrer
Sant Esteve, que va continuar acollint els serveis de
gestoria, agrobotiga i venda de material de productes del
camp.
La funció fonamental del sindicat com a cooperativa
agrària era la compra i venda en comú de tots els
productes que entraven i sortien com llavors, adobs,
plaguicides, etc, i tota mena d’hortalisses i cereals, però
sobretot les patates de les hortes malgratenques, la patata
primerenca.
L’any 2000 l’Ajuntament adquireix la finca propietat de
la Cooperativa Agrícola El Progrés-Garbí, al carrer Sant
Esteve, 31, antic Sindicat de la Unió de pagesos de
Malgrat. El 2003 s’enderroca l’edifici per tal de construirhi un pàrquing per a cotxes.
La Cooperativa Agrícola Progrés-Garbí continua en
funcionament al Pla de Grau.

Història arxivística:

El fons sempre ha estat custodiat per la pròpia entitat,
però ha sofert moltes pèrdues. La documentació del fons
és la que es va es va trobar al local del carrer de Sant
Esteve, però inicialment el sindicat agrícola no estava en
aquest local. El va adquirir l’any 1942. D’altra banda, cal
tenir en compte que el període de la guerra civil i la
posterior etapa franquista comportaren evidents
trencaments prou considerables com perquè molta
documentació hagi desaparegut

Dades sobre l’ingrés:

El fons és conservat per la institució productora. Abans de
l’enderrocament de l’edifici del carrer de Sant Esteve, el
2003, l’arxiver municipal va recollir bona part de la
documentació i la va identificar, netejar i encapsar. Part
de la documentació (llibres d’actes de la Hermandad, etc.)
continuen en mans de l’entitat.

3
Descripció del fons. Pàgina 3

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

El fons conté documentació relacionada amb l’activitat
del Sindicat de pagesos, de 1927 a 1994

Sistema d’organització:

El fons ha estat organitzat d’acord amb un quadre de
classificació elaborat a partir de l’anàlisi de la
documentació existent,

Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:
Increments:

No s’ha eliminat documentació. S’ha conservat tota la que s’ha trobat
Part de la documentació del Sindicat és encara en mans
de l’entitat, que encara funciona, per la qual cosa és
possible que pugui incorporar-se al fons.

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

Lliure accés per a tota la documentació que tingui un
caràcter públic. Accés restringit per a aquella
documentació que sigui de caràcter privat o personal.

Condicions de reproducció: Les condicions de reproducció són les mateixes que les
d’accés.
Llengües i escriptures:

Castellà i català

Característiques físiques
i requeriments tècnics:

La documentació majoritàriament és en format A4.

Instruments de descripció:

Hi ha un quadre de classificació i un inventari a l’abast de
tota persona que els desitgi consultar.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització
dels originals:

Els documents originals es troben al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM)
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Existència i localització
de reproduccions:

Bibliografia:

Les reproduccions es poden fer al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM)
POMÉS, Jordi. L’agricultura i els sindicats pagesos de
Malgrat. Una panoràmica del món agrari local des de
finals del S. XIX fins a l’actualitat Malgrat de Mar:
Ajuntament, 2007.

6. ÀREA DE NOTES
Notes:

Les dates de creació corresponen als anys en què el
Sindicat de Pagesos va desenvolupar la seva activitat

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i dates:

J.M.C i D.R (desembre 2013)

Fonts:

El mateix fons

Regles i 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.

Vegeu l’inventari
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