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Salut i benestar
 
Reglament del Monte-pio de Sant Adjutori o Germandat de
Sant Cugat Sesgarrigues. 1871. Arxiu Municipal de Sant
Cugat Sesgarrigues.

Reglament editat. Imprenta de Pedro Alegret, Vilafranca del Penedès. 1871. Arxiu Municipal de Sant Cugat Se

El Monte-pio o Germandat de Sant Cugat Sesgarrigues sota l’advocació de Sant Adjutori és una
associació dedicada a l’auxili mutu en l’àmbit local que ens aporta informació sobre les malalties i
l’assistència als malalts en l’àmbit local.

Les Germandats eren unes associacions dedicades a l’auxili mutu en cas de necessitat dels seus
associats, amb un capital constituït a partir de les contribucions del seus socis.

L’entitat es va constituir l’any 1871 sota el nom Monte-pio de San Adjutorio y demás Santos Patronos i va
tenir altres denominacions com Germandat Sesgarrigas. Va tenir una activitat ininterrompuda des de la
seva constitució fins l’any 1957. L’any 1903 es redacta un nou reglament.

Per ingressar s’havia de ser home i veí del poble, gaudir de bona salut i tenir una edat entre 15 i 50 anys.
El socis rebien auxili econòmic en cas d’atenció per medicina general o per malaltia de cirurgia amb unes
quantitats estipulades i durant un temps també acordat. No tenien dret d’assistència els socis ferits en
discussions i baralles, ni a causa de malalties venèries.

Els socis també tenien l’obligació d’anar per torns a buscar els medicaments prescrits pel metge i unes
cistelles a la farmàcia de Vilafranca del Penedès. Si la família del malalt ho demanava, algun soci havia de
vetllar-lo a les nits.

El fons el formen unes tipologies documentals molt continuades que recull els pagaments i els cobraments
de cadascun dels associats. Inclou no sols la comptabilitat general, sinó que també podem veure els
documents previs d’una gran senzillesa, com ara escrits en retalls de paper i a llapis. La documentació
mèdica aporta dades sobre les malalties i les receptes que generava el metge sobre els medicaments a
comprar.

L’any 2017 es van restaurar els documents de més antiguitat del fons.

Actualment, una nova associació del poble ha recuperat l’esperit de l’antiga Germandat centrada, aquest
cop, en l’assistència social i la reinserció laboral.
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