Fons Hospital de Palafrugell
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Hospital de Palafrugell

Data(es)
1683-1944

Volum i suport
0,50 m (5 unitats d’instal·lació).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Hospital de Palafrugell

Història del productor
La cita més antiga de l’Hospital de Palafrugell es troba en un capbreu de l’any 1389
dipositat a l’Arxiu Històric de Girona. L’hospital funcionava gràcies a donacions

particulars o institucionals. L’any 1852 el municipi va sol·licitar els serveis de cinc
religioses de la Puríssima Concepció per atendre els malalts. L’any 1859 l’assistència
als malalts va ser assumida per les monges carmelites de la caritat Vedruna, i a partir
de 1956 per les religioses de Sant Josep fins l’any 1989.
L’edifici es troba situat al carrer de la Font i als llarg dels anys s’ha anat modificant i
ampliant. Al bloc primitiu hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu dels Set
Dolors, de façana barroca i referències clàssiques.
En la seva darrera etapa ha fet les funcions de residència geriàtrica (des de 1983) i
centre de dia (des de 1998). L’any 2009 aquests serveis s’han traslladat al nou
equipament al sector del Pi Verd, de la Fundació Palafrugell Gent Gran.

Història arxivística
El fons va ser conservat a la pròpia institució fins als anys vuitanta (segle XX) que va
passar a ser custodiat per l’Ajuntament de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Els anys vuitanta (segle XX) es produeix l’ingrés del fons a l’Ajuntament de
Palafrugell.
El fons es completa amb l’ingrés 29/2009.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté la documentació relacionada amb l’administració i tractament de
malalts a més de les memòries i de documentació referent al patrimoni de la institució.

Sistema d’organització
1. Memòries
1.1. Llibre de Memòries
1.2. Respostes a interrogatoris sobre l’Hospital
2. Patrimoni
2.1. Béns immobles
2.2. Béns mobles
3. Administració

3.1. Llibres de comptes i subministres
3.2. Rebuts i factures despeses
3.3. Pressupostos
3.4. Atorgament de poders als administradors
4. Ingressos i tractament de malalts
4.1. Llibre de registre d’ingressos i moviment de malalts
4.2. Llibres de receptes mèdiques
4.3 Llibres d’àpats

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No es preveuen nous ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic, exceptuant els ingressos i moviment de
malalts, que són d’accés restringit fins a 25 anys després de la mort de la persona.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament
del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
Les llengües predominants són el català i el castellà però també hi ha alguns
documents en llatí.

Característiques físiques i requeriments tècnics
La documentació del fons es troba en bon estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del Fons realitzat per Rosa M. Gil i revisió de M. Concepció
Saurí el gener de 1990.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons Ajuntament de Palafrugell (Hospital)
Fons Patrimonial Miró
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ÀREA DE NOTES

Notes
Dins el fons de l’hospital s’hi va trobar el fons patrimonial Miró.
L’ingrés 29 de l’any 2009 (Llibre d’administració de l’Hospital de Palafrugell 16831804) s’ha incorporat al fons.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer el novembre de 2011.

Fonts
Inventari del Fons Hospital de Palafrugell

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.

