
 

 

FONS ESTEVE VILALLONGA 

 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper, 0,1 ml. 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Família Vilallonga-Bagué 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: Aquest petit fons aplega la documentació patrimonial 

provinent de la família Vilallonga-Bagué i de les respectives branques familiars (Dalmàs i Sala, 

especialment), en una cronologia força acotada a la segona meitat del segle XIX. 

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: El fons va ser donat per Esteve Vilallonga Perich, fill d’Enric 

Vilallonga Bagué, de qui va heretar la documentació. L'agost de 2019 es va fer una revisió a 

nivell d'unitat documental simple, de l'inventari del fons, a fi de completar les dades personals i 

cronològiques. 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: Data de donació: 17 de març de 1999 (exp. 1999/256). 

[ABAST I CONTINGUT]: El fons reflecteix sumàriament l'evolució dels patrimonis Sala-Vall-

llovera i dels Bagué-Corominas durant el segle XIX, a partir de les estratègies matrimonials i 

successòries. 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: El fons s’ha instal·lat en capses de conservació permanent. 

S’ha seguit el quadre de classificació simplificat de fons patrimonials. 

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de 

conservació permanent. 

[INCREMENTS]: No es preveuen nous ingressos. 

[CONDICIONS D'ACCÉS]: L'accés a la documentació del fons és públic. 

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Les condicions de reproducció es regiran pel reglament 

de l’AMCS. 

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: Les llengües predominants són el 

català i el castellà. 

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: La documentació es troba 

en bon estat de conservació. 

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Vilallonga. 

 [EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l'AMCS. 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]:  

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]: 
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