Fons d’associacions i entitats

409. FONS DE L’ASSOCIACIÓ DE
DONES
(1995-2012)
Descripció del fons
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1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data (es):
Volum i suport:

CAT AMMM 409
Fons
Associació de Dones de Malgrat de Mar
Dates de creació: 1995-2012
6,17 m. Paper
(14 capses mida DIN A4 i 38 capses mida DIN A3)

2. ÀREA DE CONTEXT
Nom del productor:

Associació de Dones de Malgrat de Mar

Història del productor:

L’Associació de Dones va començar l’any 1995 amb un
curset de menopausa, arran del qual va sorgir la idea de
fer una associació. Es va crear l’Associació com a entitat
sense ànim de lucre, que estava formada per 20 membres
de la junta amb M. Teresa Hernández Turró com a
presidenta. L’any següent es va incrementar el número de
sòcies i participants de les activitats, amb una
programació estable de cursos, tallers, xerrades,
excursions i sortides.
L’Associació va treballar per promoure la integració de
les dones a Malgrat com a garantia de pluralitat,
convivència i tolerància.
El maig del 2012 l’Associació de Dones de Malgrat va
decidir donar-se de baixa com a entitat.

Història arxivística:

L’estiu del 2012, l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar va
rebre la donació del fons documental de l’Associació de
Dones per part de la junta de l’entitat, amb l’objectiu de
posar la documentació a l’abast de tothom que hi tingués
interès.
Es va fer un inventari provisional del fons a la seu de
l’entitat que després va ser recollit a l’expedient de
donació.

Dades sobre l’ingrés:

El mes de juliol del 2012, l’Associació de Dones fa
donació del seu fons. El núm. de registre d’entrada és el
E2012008125, amb data 06/07/2012. Expedient de
donació: SDON2012000003
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut:

El fons conté diversa documentació generada per
l’Associació durant l’època en què va dur a terme la seva
activitat (1995-2012).

Sistema d’organització:

El fons ha estat organitzat d’acord amb el següent quadre
de classificació, i forma part del Quadre de fons del
Servei d’Arxiu Municipal, en l’apartat de fons
d’associacions i entitats, amb el número 409

100. Constitució i organització de l’entitat
110. Constitució i baixa de l’entitat
120. Llibres d’actes
130. Registre de sòcies
140. Activitats organitzades
141. Carpetes d’actes organitzats
142. Carpetes del Certamen literari
143. Originals del treballs presentats

200. Comptabilitat
210.Llibres de comptes
220. Carpetes de factures i contractes
230. Subvencions

300. Col·leccions
310. Fotografies
320. Programes i cartells
330. Llibres i publicacions
340. Suports especials
341. Informàtica
342. Cd i Dvd
343. Cintes en Vhs
350. Objectes
Informació sobre
avaluació, tria i
eliminació:

Tota la documentació és de conservació permanent.
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Increments:

El fons correspon a una entitat que ja no està activa en
l’actualitat, per tant és un fons tancat i no es preveu que
es realitzin noves incorporacions de documentació.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés:

Lliure accés per a tota la documentació que tingui un
caràcter públic. Accés restringit per a aquella
documentació que sigui de caràcter privat o personal
(Fitxes amb la fotografia dels socis, agenda, etc.).

Condicions de reproducció: Les condicions de reproducció són les mateixes que les
d’accés.
Llengües i escriptures:

Català

Instruments de descripció:

Hi ha un quadre de classificació i un inventari a l’abast de
tota persona que els desitgi consultar.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització

Els documents originals es troben al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM)

dels originals:
Existència i localització

Les reproduccions es poden fer al Servei d’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar (AMMM)

de reproduccions:

6. ÀREA DE NOTES
Notes:

Les dates de creació corresponen als anys en què
l’associació de Dones va desenvolupar la seva activitat
(1995-2012).

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i dates:

Dolors Raja Tovar, amb la supervisió de Josep M. Crosas,
juliol del 2012

Fonts:

Associació de Dones de Malgrat de Mar

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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