
Ajuntament de Vilassar de Dalt 1870 - actualitat

Delegació local de FET y de las JONS 1939 - 1974 Documentació generada per la delegació local de la Falange a Vilassar de Dalt. Conté 
informació del funcionament i govern de la delegació, les principals activitats i seccions ( 
Guardia de Franco, Frente de juventudes, auxilio social etc) així com la documentació que 
varen incautar a sindicats i partits polítics.

Central Nacional Sindicalista (CNS) 1939 - 1977 Fons generat pel sindicat vertical franquista d'afiliació obligatòria tant per a empresaris 
com treballadors. Permet conèixer el funcionament del sindicat i el panorama socio-polític 
del municipi durant el franquisme, ja que era el gran instrument de control de les relacions 
laborals.

La Massa 1880 - actualitat L'objecte de l'entitat fou el foment del lleure i el mutu auxili. 
Va construïr un local social i el conegut teatre dissenyat per Rafael Guastavino. Es conserva 
molta documentació generada per l'entitat al llarg de la seva dilatada trajectòria així com 
documents de la construcció del teatre.

Cooperativa La Fraternal 1918 - 1980 Testimoni del moviment cooperativista a casa nostra. Entitat que estava destinada 
principalment al cooperativisme alimentari. 

L'Estrella 1880 - 1943 Nascuda com una societat coral, aviat es convertí en una societat de mutu auxili i va 
insta·lar un cafè, sala d'esbarjo i una biblioteca. Es conserven pocs documents, però entre 
els conservats destaquen les partitures del cor i les fotografies. 

Els Rajolers  1881 - 1945 Es constituí com una societat de mutu auxili i va tenir també cafè i sala de ball. 
Documentació de les activitats principals i administració de l'entitat.

FONS D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

FONS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL



El Casal s. XIX - actualitat Entitat creada per la parròquia del poble. Les seves activitats més destacables foren el 
teatre, la instrucció i el cinema.

Comissió Dindori de cooperació internacional 1985 - 2010 Associació local sense ànim de lucre, dedicada al foment de la cooperació internacional 
amb l'objectiu principal de contribuïr a eliminar les causes que originen la pobresa arreu 
del món. Durant la seva activitat va participar en diversos projectes de desenvolupament 
d'abast internacional. 

Marquesos de Sta. Maria de Barberà s. X - XVIII Conté una vasta col·lecció de pergamins i documents. Fruit del conveni amb la propietat, 
en posem a disposició dels estudiosos una còpia digital a mesura que avança la 
digitalització. Actualment ja estan digitalitzats els subfons Baronia de Vilassar, Llull, el 
capbreu Desbosc o els Speculum.

Armengol s. XIV - XVII Procedent de Can Vallet-Armengol i integrat per seixanta-quatre pergamins   reunits com a 
resultat d'aportacions de diferents nissagues. Disposem del catàleg del fons

Banús s. XVI Integrat sols per dos pergamins del segle XVI de la família Serra, després Banús.

Villà-Recoder-Tey s. XIV - XIX Fons procedent del mas Villar del Torrent. Integrat per trenta-set pergamins i una col·lecció 
en paper en procés de catalogació. Conté documents propis de l'administració del mas i 
derivats de l'agrupació de patrimonis familiars

Col·lecció de pergamins de l'arxiu municipal s. XIV - XVII

Guerra Civil 1936 - 1943 Documentació relacionada amb el conflicte des de l'àmbit militar , així com informació de 
refugiats acollits al municipi, vidues i orfes a causa de la guerra etc.

Causa General 1939-1945 Amb una clara voluntat repressiva, aquest procés d'investigació iniciat pel règim franquista, 
va recopilar informació sobre abusos i crims contra persones i béns comesos durant la 
guerra a la zona republicana així com afinitats ideològiques, sindicals i religioses de les 
persones investigades, des de la instauració de la Segona República. Conservem documents 
relatius als ciutadans de Vilassar que varen ser investigats en relació als seus antecedents 
ideològics i/o delictius. 

COL·LECCIONS

FONS PATRIMONIALS



Programes de Festa Major 1928 - 2021

Cartelleria 1916 - 2015

Programes de Sant Antoni Abad 1941  -2021

Publicacions locals digitalitzades 1964 - 2004 Es tracta de les publicacions L'Ase penjat (1985) , La Veu(1964-1698),  El Vilassar  (1970-
1974) i Ipsa Arca (1999-2004) . Accesibles a través de XAC premsa. 
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/
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