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FONS ASSOCIACIÓ LA CARIDAD 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi  
1.2  Fons Associació La Caridad 
1.3  1910-1946 (hi ha un document de 1995)  
1.4 Fons 
1.5 0,10 ml (1 unitat d’instal·lació). Documents en suport paper i llibres. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat per l’Associació La Caridad.  
2.2 L’Associació La Caridad és una associació benèfica constituïda el 1910 sota la protecció 

de l’Ajuntament de Girona amb la finalitat d’ajudar als pobres i desvalguts de la ciutat de 
Girona i evitar la mendicitat. La seu de l’entitat estava a les cases consistorials de la 
plaça de la Constitució (actual plaça del Vi). Entre 1912 i 1917 l’Associació va adquirir les 
instal·lacions de la plaça dels Lledoners i el carrer Claveria, l’actual Centre d’Acolliment 
La Sopa. 
Podia formar part de l’associació qualsevol veí de la ciutat, tanmateix, per la direcció i el 
govern de la mateixa s’havia de constituir un Consell. Aquest estava compost pel 
president, que havia de ser l’alcalde de Girona; el primer vicepresident, que havia de ser 
el president de la Comissió de Beneficència Provincial, el segon vicepresident, que havia 
de ser el president de la Comissió de Beneficència Municipal; i tretze vocals. Dos eren 
designats pel bisbe, un capellà i un representant seu; un representant de les 
Conferències de Cavallers; una representant de les Senyores; dos individus de la Secció 
de Mendicitat i Vagància; i set veïns nomenats per l’alcalde. D’aquests vocals, el Consell 
en designaria un tercer vicepresident, un tresorer, un comptador, un secretari i un 
vicesecretari. Per facilitar la resolució dels assumptes de l’entitat, a part del Consell, 
s’havia de constituir la Comissió Executiva, que estava formada per cinc individus del 
Consell. 
Al 1981 es va convertir en la fundació pública Fundación Pública Centro de Acogimiento 
y Servicios Sociales. La Fundació era un organisme amb personalitat jurídica pròpia 
depenent de l’Ajuntament de Girona, que oferia serveis de menjador col·lectiu i estància 
limitada a persones amb problemes de marginació. Actualment formen part de la 
Fundació els ajuntaments de Girona i Salt, la Generalitat de Catalunya (ICASS), la 
institució religiosa Sant Vicenç de Paúl, Càritas, la Creu Roja, el Bisbat de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès. 
El fons pot ser d’interès per a l’estudi de la història dels serveis socials i la beneficència, 
així com de la pobresa a la ciutat de Girona durant el segle XX. 
(Vila, A.; Apuntes para una historia de los servicios sociales gerundenses del siglo XX) 

2.3 Es desconeix la història de la custòdia del fons. 
2.4 L’Associació La Caridad va efectuar la donació a l’Ajuntament de Girona de les 

escriptures de venda i compravenda de 1917 i 1912 respectivament, el 17 de maig de 
1995. La resta de la documentació es desconeix quan va ingressar a l’Arxiu Municipal.  

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està constituït, en primer lloc, per la documentació de Constitució i govern, en la 

qual hi trobem els llibres d’actes del Consell i la Comissió Executiva (1910-1928), i 
diversos exemplars impresos del reglament de 1910. En segon lloc hi ha la 
documentació de l’Administració, constituïda principalment per correspondència. En 
tercer lloc tenim la documentació relativa a la Gestió econòmica, integrada per impresos 
dels comptes mensuals de l’entitat (1930-1936). En quart lloc, hi ha la documentació 
relativa a la Gestió dels béns, constituïda per les escriptures de venda i compravenda de 
les instal·lacions de la plaça dels Lledoners i del carrer Claveria (1912-1917). En cinquè 
lloc, finalment, tenim la secció de Beneficència, integrada per la documentació sobre els 
concursos de subministraments (1913-1935). 

3.2 No s’ha aplicat avaluació i tria documental. 
3.3 No es preveuen ingressos addicionals al fons. 
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4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 L’accés és lliure d’acord, amb el marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la 

protecció de dades de caràcter personal.  
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona. 
4.3 Les llengües utilitzades en la documentació són el castellà i el català. 
4.4 La documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell de guia-inventari feta per Ramon Alberch i 

Fugueras. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No existeixen còpies. 
5.3 Existeixen dos exemplars de la Memòria de l’Associació de 1911 a la col·lecció Memòries 

Entitats Girona, de l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.4 Bibliografia: 
 - Vila, A.; Apuntes para una historia de los servicios sociales gerundenses del siglo XX. 
 
6.  ÀREA DE NOTES 
6.1 El document de 1995 és el certificat de la donació de les escriptures de venda i 

compravenda de les instal·lacions de la plaça dels Lledoners i el carrer Claveria. 
 
7.  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Descripció realitzada per Eduard Pons. Supervisió: Anna Gironella (Direcció: Joan 

Boadas, Lluís-Esteve Casellas) 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.3 Desembre 2013. 
 


