
FONS MONTEPÍO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. DESCRIPCIÓ

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 10 34  

Nivell de descripció Fons

Títol Montepío Nuestra Señora del Rosario

Dates 1864-1961

Volum i suport 0,1 m de documents textuals

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Montepío Nuestra Señora del Rosario, que, en alguns documents,
consta  com  a  Hermandad  de  Nuestra  Señora  del  Rosario.
Per les referències de premsa, podem suposar que, anteriorment,
s’anomenava Montepío o Germandat de la Mare de Déu del Roser. 

Història                             
del(s) productor(s) 

A  La  Gralla de  6/07/1924,  trobem  una  referència  d’institució
de la Germandat o Montepío sota la invocació de la Mare de Déu
del Roser, el 6/07/1850.

Al Llibre d’Actes de 1899-1957, apareix el 21/01/1899 com a data
de constitució legal del Montepío o Hermandad de Nuestra Señora
del  Rosario,  fent  esment  del  seu  funcionament  anterior
sense haver-ne registrat els estatuts al Gobierno Civil.

El document més antic que conservem té data de l’any 1864.

Història arxivística La documentació correspon, en part, a la que es trobava a l’Arxiu
Municipal  de  Granollers  (AMGr)  -es  desconeix  com va arribar-hi-
i,  també,  en  part,  a  l’aplegada  per  Ferran  Salamero  Colomina,
últim secretari de l’entitat, qui, un cop acabada l’activitat d’aquesta
mutualitat,  la  va  mantenir  a  casa  seva.  Quan  va  morir,
aquesta  documentació  va  passar  a  mans  de  les  seves  filles,
Concepció i Núria Salamero, que van fer-ne donació a l’Ajuntament.

També  s'hi  ha  incorporat  un  document  trobat  en  el  decurs
de l'inventari del Fons Can Gorgui.

Dades sobre l’ingrés La  major  part  d'aquest  fons  va  ingressar  a  l’Arxiu  Municipal
de Granollers el 24/10/2006, com a donació de les germanes Núria
i  Concepció  Salamero.  Les dades de l’ingrés consten al  Registre
d’ingressos de l’AMGr amb el codi 15/06.
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ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut La documentació que constitueix el Fons Montepío Nuestra Señora
del  Rosario  dóna  idea  del  funcionament  d’una  de  les  primeres
mútues mèdiques de Granollers. 

Sistema d’organització Cronològic.

Informació                         
sobre avaluació i tria

No s’ha efectuat cap tria del material documental.

Increments Tot  i  que  aquest  fons  és  tancat,  no  es  descarta  la  incorporació
de  més  documents:  els  que  encara  es  poden  trobar  barrejats
amb  d'altres  al  Fons  Ajuntament  de  Granollers  i  els  procedents
de donacions de particulars. 

ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés Lliure accés.

Condicions                       
de reproducció 

La  reproducció  de  documents  s’ha  de  dur  a  terme
d’acord amb les normes de l’Arxiu Municipal de Granollers.

Llengües i escriptures     
dels documents

La  major  part  dels  documents  d'aquest  fons  estan  escrits
en castellà. N'hi ha algun, però, en català.

Característiques físiques
i requeriments                  
tècnics

La documentació, en general, presenta un bon estat de conservació.

Instruments                      
de descripció 

S’ha  elaborat  la  fitxa  de  fons  i  el  catàleg  d’unitats  documentals
a  la  base  de  dades  Fons  i  Col·leccions  de  l’AMGr.
Aquesta  informació  també  és  accessible  al  web
http://www.granollers.cat/arxiu.

ÀREA DE NOTES

Notes Documentació d’origen privat. La titularitat correspon a l’Ajuntament 
de Granollers i la custòdia, a l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr).

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data Rosa Sánchez Rubira, març de 2007.

Fonts La documentació d'aquest  fons.

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.
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