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05. Fons d’institucions
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DESCRIPCIÓ DEL FONS
IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
CAT AMSFG 05 CJP
Títol
Fons Fundació Clara Jubert de Patxot
Data / es
1920 - 1932
Volum i suport
El conjunt abarca 0,01 m.l. (2 unitats documentals textuals)

CONTEXT

Nom del productor
Fundació Clara Jubert de Patxot

Història del productor
La Fundació Clara Jubert de Patxot fou instituïda el 1920 per l’industrial, filàntrop i mecenes
guixolenc Rafael Patxot Jubert (Sant Feliu de Guíxols, 1872 – Ginebra, 1964) en memòria de la
seva mare Clara Jubert, natural de Palafrugell. Aquesta entitat forma part del que el mateix Patxot
anomenà posteriorment com a “fundacions familials de recordança”, en al·lusió a les diverses
fundacions instituïdes per ell mateix en memòria d’altres membres de la seva família com les
creades el 1919 i 1925 en record respectivament de les seves filles Montserrat i Maria, totes dues
traspassades prematurament.
L’objectiu de la Fundació Clara Jubert de Patxot era millorar la situació de les dones necessitades
residents a Sant Feliu de Guíxols. A aquests efectes, s’atorgava anualment una ajuda econòmica a
una guixolenca que consistia en una assegurança maternal o una pensió de vellesa. L’atorgament
es feia el 24 de gener, dia del naixement de la mare de Patxot, i el capital inicial a partir del qual es
generaria una rendibilitat s’ingressava en una llibreta de comptes d’una entitat bancària
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Podien optar a aquestes ajudes les dones guixolenques amb fills, casades o vídues de guixolencs,
que passessin estretors econòmiques, així com les velletes guixolenques més necessitades.
També hi tenien accés les dones naturals de Palafrugell –el municipi de naixement de Clara
Jubert– si bé havien d’acreditar igualment ésser necessitades, ser casades o vídues d’un guixolenc
i residir a Sant Feliu.
Per al compliment dels objectius de la Fundació, Patxot creà un patronat format per l’alcalde, el
rector i un representant de la família Patxot.
La Fundació Clara Jubert de Patxot fou suprimida pel mateix Rafael Patxot l’any 1932, havent
atorgat un total de 13 ajudes entre assegurances maternals i pensions vitalícies.

Història arxivística
Es desconeix la història arxivística del fons. Atès que l’alcalde era membre nat del patronat i la
tramitació s’efectuava des de Sant Feliu, se suposa que la documentació es generava a les
oficines municipals i hauria quedat endreçada en alguna de les dependències de l’ajuntament un
cop perduda la seva vigència.
Arran dels treballs d’organització de l’arxiu històric realitzats a mitjans de la dècada de 1950, els
documents s’incorporaren a la secció de beneficència del fons de l’Ajuntament, dins la capsa 5161,
on han estat fins a l’elaboració del present inventari.

Dades sobre l’ingrés
Vegeu l’apartat precedent d’Història arxivística.

CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
El fons conté un expedient anual de convocatòria i concessió de l’ajuda en el qual s’hi inclouen:
sol·licituds i còpia de les partides de naixement o matrimoni –segons el tipus d’ajuda–- de les
sol·licitants, resolució de la junta de l’atorgament de les ajudes i correspondència de tramitació
enviada per Rafael Patxot a l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols. En aquesta correspondència s’hi
relacionen esporàdicament altres temes que interessaven Patxot o que comptaven amb la seva
participació, concretament la conversió de l’ajuda en una renda vitalícia (28 de gener de 1922) i la
possibilitat de disposar d’una biblioteca a Sant Feliu (31 de gener de 1923).
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Sistema d’organització
El fons s’ha organitzat prenent com a model el quadre de classificació estàndard de fons
d’associacions elaborat pel personal de l’Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

No es té constància de la realització d’intervencions d’avaluació, tria i eliminació sobre la
documentació del fons.
Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

Condicions d’accés
La consulta del fons es realitzarà d’acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a
la documentació i el Reglament de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Es prendrà especial
atenció en la preservació de les dades referents a la intimitat personal, l’honor o la pròpia imatge
que contenen els documents.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l’Arxiu Municipal de
Sant Feliu de Guíxols.

Llengües i escriptures dels documents
Català.
Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d’un inventari del fons amb la descripció sumària de les unitats documentals, en suport
paper i en base de dades Access.
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DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Dipositats a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l’existència de reproduccions.

Documentació relacionada
Es desconeix si hi ha altra documentació generada o relacionada amb aquesta Fundació que pugui
conservar-se en mans de la família de Rafael Patxot o formant part del fons d’altres de les
nombroses institucions creades per ell.
L’Arxiu Municipal conserva també el fons de la Fundació Montserrat Patxot Rabell, creada el 1919
pel mateix Rafael Patxot per honorar la memòria de la filla, morta prematurament. Així mateix, es
disposa d’un petit fons de la família Patxot .

Pel que fa informació sobre beneficència i caritat, a l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols
també hi ha dades, entre d’altres, al fons de l’Ajuntament, al fons de l’Hospital municipal, o al fons
de la Junta administrativa del Llegat d’Antoni Vidal.

Bibliografia
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CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data
Descripció a nivell d’unitat documental i de fons elaborades per Marc Auladell Agulló el juliol de
2013.
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Fonts
Per a la descripció s’ha recorregut a la documentació continguda dins el mateix fons i a l’obra de
Joaquim Maluquer citada a l’apartat de Bibliografia.

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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INVENTARI

1. CONSTITUCIÓ I GOVERN
1.1. ESTATUTS I REGLAMENTS
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ BENÈFICA INSTITUÏDA PER RAFAEL PATXOT AMB EL
NOM DE LA SEVA MARE, CLARA JUBERT DE PATXOT, DESTINADA A MILLORAR LA
SITUACIÓ DE LES DONES RESIDENTS A SANT FELIU DE GUÍXOLS QUE DISPOSEN
DE POCS RECURSOS ECONÒMICS

1920 - 1920

CJP0001

1920 - 1932

CJP0002

2. SERVEIS I ACTIVITATS
2.1. ASSISTÈNCIA SOCIAL
EXPEDIENTS ANUALS DE CONVOCATÒRIA I ADJUDICACIÓ D'ASSEGURANÇA
MATERNAL O PENSIÓ DE VELLESA A DONES GUIXOLENQUES AMB POCS
RECURSOS ECONÒMICS
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