Fons Cambra Agrària Local de Palafrugell
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Cambra Agrària Local de Palafrugell (amb els agregats de Mont-ras i Regencós)

Data(es)
1941-1994

Volum i suport
5’17 ml (40 unitats d’instal·lació).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Cambra Agrària Local de Palafrugell (amb els agregats de Mont-ras i Regencós)
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Palafrugell

Història del productor
Les cambres agràries locals gestionaven tots els aspectes referents al món agrícola.
Tenien els seus precedents en organitzacions anteriors, les quals funcionaven com a
mecanismes de gestió i de control de la producció agrària i dels seus productors.
En el cas de Palafrugell, l’11 d’agost de 1941 s’havia constituït la Hermandad Sindical
Local de Labradores en el domicili de la Central Nacional Sindicalista a Palafrugell
(llavors al c. de Sant Sebastià 41), on també estaven inclosos els ramaders, i
s’estableix com a àmbit d’actuació Palafrugell, Regencós i Mont-ras. Ocupava la
presidència Facundo Puig Riembau, i la secretaria Juli Perxés. Una de les primeres
actuacions és la d’aconseguir un magatzem de distribució de productes, que ja estava
en funcionament l’agost de 1942.
D’acord amb la normativa de l’època les funcions de les germandats són d'ordre
social (conciliació de conflictes entre els productors agraris, estudis i informes sobre la
productivitat agrària), d'ordre econòmic (foment i millora de la productivitat agrària,
lluita contra les plagues, organització de fires i cursos ...), d'ordre assistencial (gestió
de les assegurances socials agràries) i d'ordre comunal (obertura i reparació de
camins, creació i manteniment de vies d'aigua, organització de la policia rural, etc). A
més, les germandats col·laboren amb l'administració estatal en la confecció
d'estadístiques i informes, i en la supervisió en les transaccions de productes
agrícoles, ús de peses, inspecció d'exportacions i verificació d'adobs i sements.
Un dels serveis més importants de les germandats sindicals, i posteriorment de les
cambres agràries, és el de gestió assistencial, amb la implantació i el foment de les
assegurances socials. A partir de 1957 s'estableix la col·laboració entre l'Instituto
Nacional de Previsión i les germandats per a les assegurances socials. L’any 1959 es
crea la Mutualidad Nacional de Previsión Agraria; les comissions locals es domicilien
a la seu de les germandats. I l’any 1972, amb el reglament general del Règim
Especial Agrari de la Seguretat Social es continua establint les mateixes funcions i
prestacions de les corresponsalies locals.
L’any 1977, en ple procés de transició democràtica, es creen les cambres agràries
locals, amb serveis i funcions d'interès general per a les comunitats rurals, a més de
la col·laboració amb l'administració. Hereten el patrimoni, serveis i funcions de les
germandats sindicals locals. L’any 1993 es traspassen a la Generalitat de Catalunya i

s'estableixen quatre úniques cambres en tot el territori català. L’any 1994 es realitzen
les operacions de liquidació del patrimoni i drets i obligacions de les cambres agràries
locals i es posen a disposició del cap de la corresponent oficina del Departament
d’Agricultura,

Ramaderia

i

Pesca

de

la

comarca.

Història arxivística
La documentació va ser conservada per l’entitat al magatzem del carrer Nou (l’any
2018 es correspon al número 44) i a les oficines del carrer de la Tarongeta (l’any 2018
es correspon al número 54). Finalitzada la seva activitat va ingressar a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Ingressos 7/1987, 72/2012.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons on destaca, per ser la documentació més completa, la referent a la
corresponsalia local de la Mutualitat Agrària, la que fa referència al control de la
producció i de la maquinària, i la comptabilitat.

Sistema d’organització
1. Govern
2. Secretaria
2.1. Gestió del personal
3. Correspondència
4. Comptabilitat
5. Eleccions
6. Control dels socis
7. Control de la producció i de la maquinària
8. Control dels productors
9. Corresponsalia local de la Mutualitat Agrària
10. Impresos

11. Hemeroteca i biblioteca

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 excepte les assegurances dels
treballadors; la correspondència emesa i rebuda de la Mutualitat (de Palafrugell i
Regencós); i les altes i baixes setmanals de la Mutualitat, que són d’accés restringit.

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 llengues predominants del fons són el castellà i el català.

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

Instruments de descripció
S’ha elaborat un primer inventari del fons realitzat per Xavier Pareras i revisió de M.
Concepció Saurí el 2013 i s’ha actualitzat per Núria Casellas, amb revisió de M.
Concepció Saurí, el maig de 2018.

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
AHG. Cambra Agrària de Girona

Bibliografia
VENTURA JULIÀ, Adrià. L’agricultura a Palafrugell. Estudi inèdit (2014). AMP.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer el maig de 2018.

Fonts
Inventari del Fons Cambra Agrària Local 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.

