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Fons

FITXA DESCRIPTIVA

Amorós i Garriga

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

CAT 724 SAMLM 517Codi país Codi arxiu Codi fons

1.2. Nivell de descripció

1.3. Títol

1.4. Dates de formació

1.5. Volum i suport

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

2.2. Historia de l'organisme / Biografia del(s) productor(s)

2.3. Història arxivística

Inventari de fons documental patrimonial.

-Creació: 1788 / 1889.
-Agregació: 1850 / 1900 circa.

Cartes nàutiques de format similar o superior a DIN A0: 29 unitats.

Família Amorós i Garriga (agregador).

La família Amorós i Garriga ha estat relacionada amb el comerç, la navegació i la ruta de les
Amèriques durant el segle XIX. Aquesta relació arriba de la mà de la branca Garriga, un cognom
de profundes arrels lloretenques que va donar alguns dels indians més destacats i coneguts de la
vila. Fruit d'aquesta relació és la col·lecció de cartes nàutiques recopilada de manera definitiva
per Joan Amorós i Garriga.

La documentació va ser aplegada pels avantpassats de la família arran de l'activitat professional
desenvolupada en el comerç i la navegació transatlàntics. El Sr. Joan Amorós i Garriga va recollir
les cartes i les va donar a Joan Domènech i Moner com a material per a la constitució del Museu
Municipal. Com a tal es van dipositar al voltant de 1985/1990, aproximadament, a l'edifici de
Can Font. Allà van estar emmagatzemades fins el maig de l'any 2005, quan el senyor Santi
Moret, treballador subaltern de l'Ajuntament i col•laborador del Servei d'arxiu, amb motiu de les
obres de remodelació que es feien a Can Garriga i de les obres de restauració que encara
continuaven a Can Font, va recollir tota la documentació que va trobar a les diferents cases i la

Amorós i Garriga
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Fons

FITXA DESCRIPTIVA

Amorós i Garriga

2.4. Dades sobre l'ingrès

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

3.2. Sistema d'organització

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental

va portar en aquest servei d’arxiu per a la correcta neteja, inventariat i conservació.

En principi es va encabir com a subfons sense numerar dins de la col·lecció factícia de
documentació relacionada amb Can Font, amb número de fons 901. No obstant això, i amb motiu
de la remodelació dels fitxers i inventaris del Servei d'arxiu endegada a la tardor de l'any 2012,
hom ha cregut convenient segregar i donar personalitat pròpia a la col·lecció de cartes nàutiques
com a fons patrimonial Amorós i Garriga, amb número de fons 517.

La documentació ha arribat sempre en un bon estat de conservació, tot i que s’ha d’esmentar en
general la pols acumulada i un cert grau de brutícia produïts per un emmagatzematge poc
acurat. Per tant, alguns documents han necessitat neteja prèvia en sec amb aspirador.

El fons està format per 29 cartes nàutiques de format similar o superior a DIN A0. Es tracta de
documentació prèviament impresa i adquirida pels avantpassats de la família per motius
professionals. Les cartes fan referència primordialment a les rutes transatlàntiques i la navegació
pel Mar Carib. En segon lloc s'hi troba una sèrie de cartes amb les costes del Brasil i una tercera
relativa a les costes de la península Ibèrica. La majoria de les cartes són de producció espanyola.

Les cartes s'han col·locat en dos tipus de formats:

-Les més grans es conserven enrotllades dins de tubs normalitzats de cartró.
-Les més petites s'han pogut ubicar en carpetes dins de calaixos de planera.

Tant unes com les altres es troben en bones condicions de conservació en els dipòsits del Servei
d’arxiu municipal de Lloret de Mar.

L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter funcional.
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Fons

FITXA DESCRIPTIVA

Amorós i Garriga

3.4. Increments documentals

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1. Condicions d'accés

4.2. Condicions de reproducció

4.3. Llengua i escriptura

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics

4.5. Instruments de descripció

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1. Existència i localització dels originals

5.2. Existència i localització de reproduccions

En tractar-se d’una col•lecció de documents de caràcter històric, no s’ha fet cap procés
d’avaluació i/o eliminació de documents.

No s'espera l'arribada de nous ingressos relacionats amb aquest fons.

La documentació d’aquest fons es considera d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de
conservació.

Es permet la reproducció sempre que es compti amb consentiment de la persona cedent o
donant i es faci amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la conservació adequada
de la documentació.

La pràctica totalitat de les cartes compta amb topònims en castellà. Hi ha inclós un gravat del
pont de Brooklyn de Nova York amb textos en anglès.

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de divuit graus Celsius i
una humitat relativa del seixanta per cent.

En general es troba en bon estat de conservació.L’accés a la documentació es pot fer de manera
directa.

Hi ha un inventari, en suport paper, disponible a la biblioteca auxiliar del Servei d’arxiu.
Tanmateix, l’inventari és consultable a pantalla d’ordinador mitjançant una base de dades
informàtica i també a la pàgina web del Servei.

Les cartes nàutiques, com a material editat, no es poden considerar documentació original.
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Fons

FITXA DESCRIPTIVA

Amorós i Garriga

5.3. Documentació relacionada

5.4. Bibliografia

6. ÀREA DE NOTES

6.1. Notes

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

7.2. Fonts

7.3. Regles o convencions

8. QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

De la mateixa manera, hom pot trobar diversos exemplars d'una mateixa carta nàutica.

Al Servei d'arxiu es poden trobar altres col·leccions de cartes nàutiques similars o coincidents
amb aquesta.

VILÀ i GALÍ, Agustí Maria : La marina mercant de Lloret de Mar. Segles XVIII i XIX. Col·lecció Es
Frares, n. 2. Ajuntament de Lloret de Mar, 1992.

No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir.

Descripció elaborada per Jordi Padilla Delgado sota la direcció de Joaquim Daban i Massana, cap
del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar (octubre 2012).

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut
informatiu del mateix fons documental.

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la Subdirecció
general d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

517.- FONS PATRIMONIAL AMORÓS i GARRIGA

100.- Cartes nàutiques.
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INVENTARI GENERAL

FOTOST / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

AMORÓS I GARRIGAFONS

CARTES NÀUTIQUESSECCIÓ

SIG.SIST 517.100...

SUBFONS

517

100

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT CARTES NÀUTIQUES

Que comprende la parte de costa de Tierra Firme e islas
adyacentes entre los Merididianos 58º y 63º - 49' al Occidente

1816 92.1.1

De la costa Septentrional y Meridional de la Isla de Cuba. 1837 92.1.2

Desemboques al Norte de la Isla de Santo Domingo y parte
oriental del Canal Viejo de Bahamas. Madrid

1802 92.1.3

Plano geométrico del puerto capital ( San Juan ) de la Isla de
Puerto Rico.

1794 92.1.4

De la costa de Galicia desde el Miño hasta Cabo Toriñana.
Madrid

1835 92.1.5

De las Antillas y de las Costas de Tierra Firme, desde la isla de
Trinidad hasta el Golfo de Honduras.

1805 / 1809 92.1.6

Elaborat l'any 1805 i
corregit el 1809.

De la isla de Cuba desde la Punta de Maisí hasta Cabo San
Antonio.

1821 92.1.7

De la Costa de Cantabria desde Malpica hasta el Río de
Bayona.

1788 92.1.8

De las costas Meridionales de Francia, comprende desde el
Cabo de Creux o Creus hasta el de Aiguillon.

1858 92.1.9

De la costa de Brasil desde Cabo San Agustín hasta Cabo
Frío. Madrid.

1827 92.2.11
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INVENTARI GENERAL

FOTOST / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

AMORÓS I GARRIGAFONS

CARTES NÀUTIQUESSECCIÓ

SIG.SIST 517.100...

SUBFONS

517

100

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT CARTES NÀUTIQUES

De la costa de Brasil desde Bahía del Espíritu Santo hasta el
Morro de Santa Marta.

1827 92.2.12

De la Costa Occidental de África, comprendida desde Cabo
Espartel hasta Cabo Cansado: Levantada en 1835.

1857 92.2.15

*De las Antillas
*Puerto Cabello

1808 92.2.16

Canales que forman la Isla de San Martín con las de San
Bartolomé y Anguila.

1794 92.2.18

*Carta General del Océano Atlántico Meridional.
*Carta Particular de la Entrada del Río de la Plata.

1810 92.2.19

Isla de Puerto Rico. 1842 92.8.10

África. Isla de Santa Elena o Helena. Costa de la Antártida. 1840 circa 92.9.17

North Sea. Comprising All the Modern Surveys. 1868 88.1.24

English Channel. 1864 88.1.25

English Channel.
South Coast of Ireland.

1868 88.1.26
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INVENTARI GENERAL

FOTOST / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

AMORÓS I GARRIGAFONS

CARTES NÀUTIQUESSECCIÓ

SIG.SIST 517.100...

SUBFONS

517

100

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT CARTES NÀUTIQUES

Seno Mexicano desde Florida Occidental, los márgenes de la
Luisiana y toda la ribera que sigue por la bahía de San

1807 92.8.1

Bahama, Providencia y Santarén, Florida y Cuba. Madrid /
Fitxa 161 inventari museu

1838 92.8.2

Costas orientales de los Estados Unidos de América desde el
río de San Juan hasta Nueva York, Dirección Hidrográfica.

1826 92.8.3

Amèrica Meridional, Costa Este, Hoja VIII, Brasil y Uruguay
desde la playa de Pernambuco a Montevideo. Direcció

1866 92.8.5

Costas orientales de la América Septentrional desde Nueva
York hasta la boca del río San Lorenzo y parte de la isla de

1828 92.8.4

Amèrica Meridional, Costa Este, Hoja VI, Brasil desde la punta
de Santa Cruz hasta la isla de San Sebastián. Direcció

1871 92.8.6

Amèrica Meridional, Costa Este, Hoja V, Brasil desde el río de
Tarirí hasta la punta de Santa Cruz. Direcció Hidrogràfica

1867 92.8.7

Amèrica Meridional, Costa Este, Hoja VII, Brasil desde la isla
de San Sebastián hasta la playa de Pernambuco. Direcció

1871 92.8.8
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