
 

 

FONS ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER 

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-411 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper. 0,12 ml 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Entitat ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 

D’ALZHEIMER DE GIRONA 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]:  

Entitat dedicada a donar suport als familiars de malalts d’Alzheimer. Dins de les finalitats de 

l’associació segons els estatuts, aprovats el 1998, hi ha dur a terme activitats sense ànim de 

lucre i encaminats a l’ajut a malalts i a familiars d’Alzheimer, entre les quals destaquen: 

informació a tothom que hi estigui interessat; suport familiar, tan moral com personal; animació 

estimulativa, ajuda psíquica i física a malats d’Alzheimer; assessorament jurídic, econòmic i 

social als familiars que ho necessitin. En aquests estatuts ja es fixava el domicili de l’associació 

a Cassà de la Selva. 

L’entitat es va dissoldre l’any 2016 amb motiu de la crisi econòmica i els canvis en la normativa 

que s’havien produït en els últims anys.  

L’any 2004 la presidència requeia en Margarita Miquel, a partir de l’any 2005 en M. Dolors 

Godoy i el 2009 per Jordi Presas. 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]:  

L’ingrés es va produir el 2017. Va ser una donació de M. Dolors Godoy Rotllens, secretària de 

l’associació en el moment de la dissolució de l’entitat. D’aquesta manera es va fer efectiu el que 

disposava l’acte de dissolució que “tota la documentació que contingui dades personals dels 

socis o malalts, avaluacions mèdiques i psicològiques, factures i comptabilitat, siguin destruïts 

industrialment. En quant a la documentació històrica: llibres d’actes, memòria, estatuts, i 

publicitat es deixin en dipòsit a l’Arxiu Municipal per si tenen algun valor històric per a la vila”. 

[ABAST I CONTINGUT]:  

Dates 2006 a 2016. Conta amb una única UI amb documentació miscel·lània relacionada amb 

l’activitat de l’associació, la seva constitució i comptabilitat. Es troba tota la documentació al D-

332. 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: 

La documentació del fons està agrupada en un únic quadre de classificació que compta amb 3 

sèries. 

QdC: 

Sèrie Subsèrie Títol 



1.-  DOCUMENTS CONSTITUTIUS 

 1.1- Actes 

 1.2- Estatuts 

 1.3- Assemblees 

 1.4- Diversos 

2.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 2.1- Memòries 

3.-  ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 3.1- Comunicació 

4.-  DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 

 4.1- Diversos 

 

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de 

conservació permanent.  

 

[INCREMENTS]: No es preveuen nous ingressos. 

 

[CONDICIONS D'ACCÉS]: L'accés a la documentació del fons és públic. 

 

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Les condicions de reproducció es regiran pel reglament 

de l'AMCS. 

 

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: La llengua del fons és el català. 

 

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: La documentació es troba 

en bon estat de conservació. 

 

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Associació de Familiars de Malalts 

d’Alzheimer 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l’AMCS. 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]: 

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]:  

[BIBLIOGRAFIA]: 

[AUTORIA I DATA(ES)]: Oriol Portell, Octubre de 2020.  

 



[FONTS]: Inventari del fons Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer 

 

[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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