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FONS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PEDRET – NOSTRA 
SENYORA DEL PILAR 
     
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi 93 (Arxiu Municipal de Girona). 
1.2 Fons Associació de Veïns de Pedret - Nostra Senyora del Pilar 
1.3 1929-1999 (predomina 1990 - 1998) 
1.4 Fons 
1.5  0,50 ml (6 capses d’arxiu i 1 carpeta amb documentació de gran format), documents en 

suport paper i fotografies. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat per l’Associació de Veïns de Pedret – Nostra Senyora del Pilar. 
2.2 L’Associació de Veïns de Pedret es va constituir l’any 1979. Aglutinà i promogué 

l’organització d’activitats cíviques, lúdiques i culturals al barri de Pedret, entre les quals 
destaca l’organització de la festa major. També intervingué en defensa dels interessos 
del barri davant de les administracions públiques o privades per tal de promoure millores 
en l’entorn urbà i convivencial. L’any 1994, amb la inauguració del Centre Cívic de Pedret 
a l’antic Hospital de Sant Llàtzer, l’entitat hi ubicà la seu i es feu càrrec de la seva gestió.  

 L’associació edita diverses publicacions, entre elles la Història del carrer de Pedret. A 
final de la dècada dels noranta, davant la impossibilitat de renovar la Junta directiva amb 
noves incorporacions, es liquidà el patrimoni de l’associació, que passà majoritàriament a 
l’Ajuntament de Girona, i es dissolgué l’entitat l’any 1999. 

2.3 Es desconeixen les vicissituds de la documentació anterior a 1994, any en què fou 
inaugurat el Centre Cívic de Pedret. A partir d’aquell moment la documentació restà a la 
nova seu de l’entitat. L’any 1999 ingressà a l’Arxiu Municipal de Girona i es procedí a la 
seva organització, classificació, ordenació i inventari. 

2.4 Donació de la Junta liquidadora de l’entitat a l’Arxiu Municipal de Girona l’any 1999. 
Acceptació per acord de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 1999.  

     
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està format per la documentació sobre la constitució, govern i gestió de l’entitat, i 

també per documentació referida a les activitats organitzades al barri, especialment la 
festa major. A part dels documents estrictament de gestió, el fons conté fotografies i 
exemplars de les publicacions editades per l’entitat, així com altre material imprès menor. 

3.2 Els buits documentals existents evidencien la pèrdua o l’eliminació de documentació, 
sobretot fins a mitjan anys noranta. L’Arxiu Municipal ha portat a terme eliminacions 
puntuals de dossiers de fotocòpies, duplicats de documentació impresa i fotolits dels 
quals hi ha els impresos. S’ha fet un mostreig dels dibuixos infantils del concurs de dibuix 
de la festa major, de manera que s’han conservat només els guardonats de diferents 
anys. De les publicacions de les quals hi havia diversos exemplars, dos s’han integrat a la 
Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Municipal i la resta s’han derivat a les biblioteques 
municipals. S’han derivat al Museu d’Història de la Ciutat els dibuixos originals de la 
Història de Pedret i altres dibuixos relatius al barri. 

3.3 No es preveuen ingressos addicionals al fons. Es preveu que properament s’incorpori al 
fons la documentació referida a la liquidació de l’entitat. 

3.4 La documentació no comptava amb una organització clarament definida. Després del seu 
ingrés a l’Arxiu Municipal s’ha procedit a la seva organització, classificació en sèries 
documentals i ordenació, generalment cronològica, i inventariació. La documentació ha 
estat reubicada en capses d’arxiu normalitzades i en carpeta, la de gran format. 
La documentació s’ha organitzat seguint el següent quadre de classificació: 
 
CONSTITUCIÓ I GOVERN 
Constitució i dissolució  
Estatuts i reglaments  
Actes de la Junta  
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Convocatòries de reunió de la Junta i de l’Assemblea  
 
ADMINISTRACIÓ 
Registre de socis  
Subvencions  
Correspondència  
Comptabilitat  
Memòries i estadístiques 
Dossier de premsa  
Arxiu fotogràfic  
 
ACTUACIONS CÍVIQUES I CULTURALS 
Defensa dels interessos del barri 
Festa Major 
Organització d’activitats  
Publicacions i impresos  

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació privada. El seu accés és lliure. Tanmateix, l’ús i divulgació 

pública de les dades de caràcter personal contingudes en aquesta documentació resta 
restringit d’acord amb els terminis establerts per la legislació. 

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona. 

4.3 La llengua utilitzada és el català. 
4.4 L’estat de conservació de la documentació, en general, és bo. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari realitzat l’any 1999 per Annabel 

Ventura i Teixidor i dirigit per Joan Boadas i Raset i Lluís-Esteve Casellas i Serra.  
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 Es desconeix l’existència de còpies. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona, dins del fons de l’Ajuntament de Girona, hi ha 

documentació referida a la cessió del Centre Cívic de Pedret a l’entitat i a la col·laboració 
i subvenció d’activitats. Es desconeix l’existència en altres arxius d’unitats de descripció 
relacionades amb el fons. 

5.4 No existeix bibliografia sobre els fons. 
 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1   Descripció revisada per Anna Gironella i Delgà (Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve 

Casellas i Serra). 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.3 Revisió: desembre de 2009. 
 


