Fons La Previsió Obrera
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Formal: La Previsió Obrera

Data (es)
1871-1975

Volum i suport
3’25 m/l (25 capses)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
La Previsió Obrera

Història del productor
La Previsió Obrera neix de la fusió de La Unión Palafrugellense, La Protectora
Palafrugellense i La Protectora Llofriuense el desembre de 1917. Amb posterioritat s’hi

fusiona també La Feminista. En el fons també hi trobem la documentació de les entitats
mutualistes Cofradia de Jesús Nazareno, La Nova Concòrdia, La Bienhechora, La
Familiar i La Moderna Palafrugellense. La Previsió Obrera va acabar la seva existència
legal el 30 de setembre de 1974 quan va ser absorbida per la Federación de
Mutualidades de Cataluña y Baleares.
La Previsió Obrera era una societat de socors mutus, sostenia els socis en els casos de
malalties, vellesa i incapacitats laborals.

Història arxivística
La documentació va ser custodiada per la pròpia entitat a la seva seu, que es trobava al
carrer de les Botines número 26 de Palafrugell, i quan l’Ajuntament va adquirir aquest
edifici el fons documental va ser recollit pel Museu-Arxiu de Palafrugell, l’any 1985. L’any
2011 s’incorpora al fons una part de documentació conservada per un particular, Paco
Dalmau.

Dades sobre l’ingrés
La major part del volum del fons va ser recollit el 1985 pel Museu-Arxiu de Palafrugell;
l’ingrés 19/2011 incorpora 0’26 m/l.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
El fons documental ens permet conèixer el funcionament de la societat de socors mutus
La Previsió Obrera, però també altres societats semblants ja que La Previsió Obrera es
va crear a partir de la fusió de diferents societats i posteriorment n’absorbeix d’altres
d’existents a la mateixa població. De cada una de les entitats hi trobem els estatuts, les
actes i les relacions de socis i les quotes que pagaven.

Sistema d’organització
La documentació s’ha organitzat segons l’entitat a què pertanyia. La documentació de La
Previsió Obrera en si és la més voluminosa i la més perllongada en el temps, hi trobem
documents des de 1917 fins 1975. Al ser un fons documental creat a partir de la fusió i
absorció entre entitats mutualistes ens trobem una sèrie de documents solts; alguns no
es va poder identificar a quina entitat pertanyien.

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

Increments
No hi ha previstos nous ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic.

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
Predomina el castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Els documents que formen part de la unitat de descripció es troben en bon estat de
conservació.

Instruments de descripció
Inventari del fons realitzat l’any 1988 per Rosa M. Gil i actualitzat el 2011 per Núria
Casellas i Noguer i direcció de M. Concepció Saurí.

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
Arxiu Històric de Girona, biblioteca. Estatuts de societats de socors mutus (La Igualdad
Palafrugellense, 1895; Germandat Popular, 1919; La Nueva Concordia, 1918; La
Familiar, 1922).
AMP, Fons Ajuntament de Palafrugell (associacions i correspondència).
Museu del Suro. Fons de la Germandat dels fabricants de suro de Palafrugell (18431869)
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada el març de 2011.

Fonts
Inventaris del Fons La Previsió Obrera (el de 1988 i el modificat el 2011).

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.

