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Memòria del Servei d’Arxiu Municipal 2013

1. Accés als documents

1.a Les consultes

Des de l’any 2010 que el nombre de consultes realitzades al 
nostre Servei d’Arxiu no ha parat de créixer. Així, si llavors 
es comptabilitzaren 5.955 consultes, en aquest darrer any 
s’han assolit les 17.396. En tres anys, doncs, s’ha produït un 
augment del 192,1%. Però és que en un sol any l’increment 
de les consultes també ha estat molt important: de les 12.003 
realitzades a l’any 2012, s’ha passat a les 17.396 del 2013, 
amb un increment de 5.396 consultes (un 44,9%). 

D’altra banda, del 2012 al 2013 les consultes particulars 
ateses de forma presencial han baixat en un 7,1%, mentre 
que les virtuals han pujat un 70,4%.

Les consultes administratives, aquelles realitzades pels 
mateixos treballadors de l’Ajuntament en l’exercici de les 
seves funcions, han seguit la davallada dels darrers anys. Si 
el 2012 es van dur a terme 2.072 consultes administratives, 
l’any 2013 van ser 1.756, un descens del 15,3%.

Pel que fa el conjunt de les consultes presencials (tant les 
particulars com les administratives) també ha continuat la 
davallada dels darrers anys. El descens produït de 2012 a 
2013 ha estat de l’11,7%. 

Contràriament, però, les consultes virtuals van tornar a 
incrementar-se respecte de l’any anterior en un 70,4%; i a 
més, han continuat experimentant un augment del seu pes 
percentual en el conjunt de les consultes. Així, el nombre 
global de consultes realitzades a través d’Internet ha 
representat, per a aquest 2013, un 81,1% del total (quan 
l’any 2012 aquest percentatge fou del 68,9%).

A l’hora de justificar la davallada global de les consultes 
presencials del 2013, cal recórrer a la mateixa explicació 
d’anys anteriors, en què es vinculava aquest descens a la crisi 
econòmica en la qual es troba immers el nostre país, que 
fa disminuir les activitats econòmiques relacionades amb 
la construcció, el comerç... i que, en conseqüència, també 
comporta una forta baixada en la consulta d’expedients 
administratius.

No obstant això, aquesta davallada contrasta amb el 
considerable augment de consultes per part dels investigadors, 
tant si ens referim a les consultes presencials com a les 
virtuals que s’han realitzat a través de l’Arxiu en línia del 
nostre web.

1.b Els préstecs

Una altra de les funcions del SAMLM és prestar la documentació 
que custodia (de 30 anys d’antiguitat o menys) a les seccions 
de l’Ajuntament que ho sol·licitin. De la mateixa manera 
que les consultes administratives, els préstecs administratius, 
seguint la tendència dels darrers anys, han tornat a baixar (en 
aquest cas, un 4,5%: de 984 a 940).

D’altra banda, i pel que fa els préstecs de documentació pendent 
de retornar, també hem continuat el descens dels darrers 
anys. Hem passat dels 242 préstecs pendents de retornar el 
desembre de 2012 als 224 del desembre de 2013. 

2. Els ingressos documentals

2.a Els ingressos ordinaris

Els ingressos ordinaris comptabilitzats al llarg de l’exercici 
2013 ens confirmen la tendència a l’estabilització que es 
manifesta des de fa uns anys. En total, s’han ingressat 151,70 
metres lineals repartits en 31 ingressos o transferències. Això 
representa un lleuger descens de l’1% respecte dels 153,30 
metres de l’exercici 2012.

La majoria d’àrees han incrementat de manera sostinguda 
les seves aportacions. La que més ho ha fet ha estat Turisme 
(108%), seguida de Serveis Econòmics (28,5%). Els descensos, 

Consultes, préstecs i usuaris/àries en el període 2006-2013

Any

Particulars
Administratives Total

Virtuals Presencials

Consultes Usuaris Consultes Usuaris Consultes Préstecs Usuaris Consultes

2006 - 397 1.261 657 1.214 447 1.054 2.475

2007 - 388 1.531 1.781 2.490 1.372 2.169 4.021

2008 2.101 332 1.406 3.507 4.913 1.413 3.839 8.420

2009 2.908 383 1.656 2.029 4.262 1.350 2.412 8.826

2010 1.599 285 1.136 1.845 3.220 1.255 2.130 5.955

2011 3.077 362 1.429 1.581 2.742 1.137 1.943 7.248

2012 8.276 457 1.655 1.362 2.072 984 1.819 12.003

2013 14.103 457 1.537 1.482 1.756 940 1.939 17.396

Total 32.064 3.061 11.611 14.244 22.669 8.898 17.067 66.344

Consultes presencials i virtuals 2006-2013
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2013 a causa dels nous ingressos de documentació 
municipal. A data 31 de desembre de 2013, l’inventari 
general en comptabilitza 173.195. Aquesta xifra, però, 
no contempla els increments enregistrats en altres fitxers 
específics, com ara el d’imatges o el de col·leccions 
audiovisuals.

2.b Els ingressos extraordinaris

Durant l’any 2013 al SAMLM hi ha hagut un total de 
66 ingressos extraordinaris de documentació (cessions 
i donacions). Entre aquests 66 ingressos podem trobar 
una gran varietat de documents, tant en quantitat com en 
tipologies. En el primer aspecte podem destacar el fons 
Garriga Masferrer, que fa un recull històric familiar des de 
l’edat mitjana fins al segle XIX, repartit en sis grans caixes de 
fusta. O, per exemple, el fons documental del Cercle Artístic 
Lloretenc i la fira del Dibuix i la Fotografia (DiF) en el qual 
podem resseguir l’evolució de bona part de l’activitat dels 
artistes i pintors lloretencs durant els darrers trenta anys. 
Finalment, cal esmentar en la mateixa línia l’arribada del 
fons personal de l’insigne literat lloretenc Felicià Serra i Mont, 
que ens permetrà conèixer molt millor la seva obra quan el 
proper any es compliran 115 anys del seu naixement.

Memòria del Servei d’Arxiu Municipal 2013

Ingressos ordinaris 2013
Àrea Metres 

lineals
Metres 
lineals %

000 ALCALDIA 0,30 0,20

100 SERVEIS GENERALS

29,80 19,64

111 Serveis Jurídics / Unitat jurídica 9,60

112 Serveis Jurídics / Via pública 0,00

130 Organització i Recursos Humans 2,40

140 Arxiu 3,60

150 Informàtica 2,00

160 Oficina Informació i  
Atenció Ciutadana 8,20

170 Territori 0,00

180 Participació Ciutadana i TICS 4,00

181 Participació Ciutadana / Agenda XXI 0,00

200 SERVEIS ECONÒMICS

38,80 25,58
210 Gestió i Inspecció Tributària 17,00

220 Comptabilitat 12,20

230 Tresoreria i Recaptació Executiva 9,60

300 SERVEIS D’URBANISME

20,80 13,71
310 Planificació i gestió urbanística 6,00

320 Obres 11,80

330 Disciplina urbanística 3,00

400 SERVEIS A LA PERSONA

18,10 11,89

410 Benestar i Família 0,00

420 Esports 0,00

430 Educació 0,00

440 Joventut 0,00

450 Cultura 18,10

460 Biblioteca 0,00

470 Casal del Jubilat 0,00

500 SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA

31,10 20,45510 Policia Local 31,10

520 Protecció Civil 0,00

600 SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ

5,20 3,43
610 Turisme 5,20

620 Comerç i Promoció 0,00

621 OMIC 0,00

700 SERVEIS PÚBLICS I MEDIAMBIENT

7,60 5,10

715 Medi ambient 0,00

716 Mobilitat 0,00

720 Activitats mediambientals 4,30

730 Obra pública i  
serveis de manteniment 3,30

740 Cicle de l’aigua 0,00

TOTAL 151,70 100,00

Ingressos ordinaris (en ml)
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en canvi, els trobem únicament en dues àrees en concret: 
Serveis Públics (46,5%) i Serveis Generals (34,5%). La resta 
experimenta pujades remarcables dins d’una perspectiva 
d’estabilització general.

Si mirem el repartiment per àrees administratives, Serveis 
Generals i Serveis Econòmics romanen com els departaments 
que més documentació ingressen. Tot i així, les diferències 
no són importants. La resta es reparteix de manera força 
homogènia.

Finalment, l’anàlisi de l’inventari general del Servei d’Arxiu 
ens mostra un increment de 7.427 registres durant l’exercici 
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- Boadas I Nualart, Manuel. Biblioteca auxiliar: llibre 
sobre la història de la vila de Sant Genís de Palafolls. 
Diversos articles presentats al premi Recvll de Blanes i 
a la revista Lloret Gaceta. Col·lecció d’articles Fulls del 
Meu Calendari (1980-2012 circa); fons audiovisual: 
filmacions sobre la celebració de la Pasqua i aplec del 
Vilar en suport cel·lulosa (1975-2006); fons fotogràfic: 
imatges familiars i de grups parroquials al casal d’estiu 
(còpia digital, 37 unitats) (1950-1970 circa).

- Buguñà I VIlalloNga, Maria Pilar. Fons fotogràfic: retrat 
col·lectiu de grup d’alumnes de l’escola Cor de Maria de 
Lloret (còpia digital, 1 unitat) (1945).

- CIuró I BaIXIBerN, Maria Carme. Opuscles impresos 
relatius a establiments lloretencs de lleure; Butlletí 
Sindical Provincial (1965); Opuscle de l’Aplec de la 
Sardana de 1969.

- Colomer I Carles, Oriol. Biblioteca auxiliar: llibre Josep 
Torras i Bages. Filosofia i darrer epistolari fins ara inèdit, 
escrit pel donant (2012).

- Comas I moré, Maria Assumpció. Hemeroteca local: recull 
divers (2012); fons fotogràfic: diverses agrupacions d’imatges 
(2012); documentació vinculada al Cercle Artístic Lloretenc 
i a la Fira DiF (1980-2000 circa); un exemplar dels estatuts 
de la Societat de Socors Mutus de Sant Sebastià de Lloret 
(1909); fons audiovisual: filmacions sense identificació en 
suport cel·lulosa (dues unitats) (1970 circa).

- CoNfrarIa de saNt elm / BlaNCh I masferrer, Agustí. 
Col·lecció de làmines litogràfiques commemoratives 
dels fets de Sant Erasme a la catedral de Gaeta fetes per 
l’artista Giuseppe Supino (2003).

- dale Pal, Maria Mercè. Fons fotogràfic: postals sobre 
Lloret (còpia digital) (1910-1930 circa).

- domèNeCh I moNer, Joan. Documentació vinculada a 
l’estudi i coneixement de l’ermita de Sant Quirze.

- durall I serra, Joaquim. Documentació diversa sobre 
navegació, construcció de vaixells i indians (fotocòpia) 
(1816-2009).

- frIgola I roCa, Arseni. Dos pergamins (1550 circa); una 
filmació (1960 circa); un exemplar de la guia turística de 
la Costa Brava editada per l’Ateneu Empordanès de Sant 
Feliu de Guíxols (1925 circa); biblioteca auxiliar: discurs 
d’entrada de Joaquim Botet i Sisó a la Reial Acadèmia de 

Una part dels pergamins del fons Garriga – Masferrer. 
Procedència: SAMLM.

Una part dels pergamins del fons Garriga – Masferrer. 
Procedència: SAMLM.

Mostra de la documentació del fons Felicià Serra i Mont. 
Procedència: SAMLM.

Més enllà, però, dels fons més o menys quantiosos que 
s’han ingressat, hem de remarcar també la gran quantitat de 
persones que ens han portat imatges i filmacions, de vegades 
en forma de col·leccions ben nodrides i altres cops en forma 
de documents esparsos. Totes són importants, ja que ens 
ajuden a conèixer el Lloret del passat i a visualitzar amb més 
propietat i vivesa l’evolució de la vila al llarg de la història.

Aquestes i altres donacions ens permeten poder oferir a la 
ciutadania un servei de reproducció de fotografies i altres 
documents. Durant l’exercici 2013 s’han atès 29 sol·licituds 
que han reportat la reproducció de 213 documents fotogràfics 
per a motius diversos (publicacions, ús particular, etc.). D’altra 
banda, s’han materialitzat un total de 13 préstecs externs de 
26 documents, la majoria filmacions en suport cel·lulosa i 
cinta magnètica per sotmetre a procés de digitalització.
- assemBlea NaCIoNal CatalaNa / Lloret per La 

Independència. DVD amb recull d’activitats de l’entitat 
(2013).

- assoCIaCIó VeïNat de les alegrIes. Material de difusió de 
la Festa i Nit de les Flors (2013).

- austrICh I martell, Darwin. Llibre de comptabilitat i 
caixa de l’Orfeó Lloretenc. Document mecanoscrit pel 
professor alBaN rosell: Minúcies sabadellenques (1927-
1950); Llibre de comptabilitat de l’últim traginer de Lloret, 
Salvador Austrich i Burcet (còpia digital) (1909-1935).

- BarNés I BarrallóN, Maria Cristina. Certificacions relatives 
a Josep Domènech Conill (còpia digital) (1802-1827).
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Bones Lletres (1908); correspondència i recull de premsa 
relatius a Jack Beck, de Califòrnia (1992); col·lecció 
d’imatges: fotografies familiars i relacionades amb Lloret, 
inclou algunes postals (còpia digital. 95 unitats) (1950-
1980 circa).

- garCía - tuñóN, Juan Luis. Fons fotogràfic: imatges i 
vídeos del viatge i sojorn del donant a Lloret durant la 
Festa Major de Santa Cristina (2012).

- garrIga I duraN, Humbert. Fons patrimonial Garriga-
Masferrer: sis caixes de fusta amb documentació en 
suports diversos (pergamí, paper) (1400-1900 circa).

- mallorquí I garCía, Elvis. Biblioteca auxiliar: plànol 
parcel·lari de Riudellots de la Selva d’Agustí Bragat. 
Edició commemorativa i estudi històric (2013).

- martíNez I reVIlla, Christian. Fons personal Felicià 
Serra i Mont: documentació, biblioteca personal i altres 
elements diversos (1900-1950 circa).

- mas I llIBre, Josep. Correspondència de La Tranyina o 
Confraria de Pescadors (1908); certificació de baptisme 
de Francesc Mas i Ruhí (1910 circa); documentació sobre 
la situació militar de Josep Sández o Sánchez i Boadas 
(1932).

- moret I aBrIl, Santiago. Calendari elaborat amb 
fotografies fetes pel donant (2012).

- Palau-rIBes o’CallaghaN, Maria Mercedes. Fons fotogràfic: 
imatges familiars sobre estiueig a Lloret (còpia digital) 
(1915-1920 circa).

- oBrerIa de saNta CrIstINa / Palaudelmàs Casals, Salvador. 
Fons fotogràfic: imatges de la processó marítima de Santa 
Cristina (còpia digital) (1940-1950 circa).

- PlaNIol I austrICh, Ramon. Fons fotogràfic: imatges 
familiars i de paisatges de Lloret (còpia digital) (1950-
1980 circa).

- rIBera I CardoNa, Josep. Fons audiovisual: filmacions 
amb temporals, pescadors i altres escenes marítimes 
(videocasset VHS) (1965-1975 circa).

- roCa-CusaChs I Coll, Marc. Correspondència amb 
l’alcalde de Nuevitas (Cuba) (2013); nomenament de 
Francesc Botet i Curull com a segon pilot (fotocòpia) 
(1830).

- ros I garCés, Maria Concepció. Fons audiovisual: 
filmacions amb imatges de Lloret en suport CD (còpia 
digital) (1960 circa).

- surís I VIlaró, Manel. Cèdules personals a nom de Joan 
Vilaró i Valls (còpia digital) (1902-1904).

- teyra I alImaNy, Maria Pilar. Fons fotogràfic: col·lecció de 
postals amb imatges de Lloret (còpia digital) (1930-1940 
circa).

- Valls I roCa (a) Bambi, Josep. Fons audiovisual: 
gravacions televisives amb imatges de Lloret (videocasset 
VHS) (1986-1987).

- VIlà I galí, Agustí Maria. Col·lecció de felicitacions de 
Nadal (1965-1999); documentació relacionada amb el 
capità Antoni Vilà i Balmanya (1896-1930 circa); addicions 
i correccions al text original del llibre La marina mercant 
de Lloret de Mar, del propi donant (2013); biblioteca de 
nàutica i quaderns de bitàcola (1830-1910).

- XIrgu I eNCesa, Maria Montserrat. Treball de recerca 
d’ensenyament secundari sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1993).

2.c Avaluació i eliminació de documents

D’acord amb la Llei d’arxius i documents 10/2001 i amb 
les Taules d’Avaluació Documental, enguany hem continuat 
amb la tasca d’avaluació i tria documental. El 2013 el 
SAMLM ha gestionat un total de sis propostes d’eliminació 
de documentació sense interès històric i sense vigència 
administrativa.

Així, la quantitat de documentació eliminada ha augmentat 
considerablement en relació amb l’any anterior. El 2012 es 
varen eliminar 14,5 metres lineals, mentre que el 2013 han 
estat 33,2, més del doble que l’any anterior.

D’aquests 33,2 metres lineals eliminats el 2013, 15,6 
provenien del mateix Servei d’Arxiu, 12 eren duplicats de 
la secció de Medi Ambient i Mobilitat i 5’6 provenien de 
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.

3. Tractament i protecció  
del patrimoni documental
Tots els ingressos extraordinaris de documentació comporten 
l’aplicació d’un protocol que ens permet assegurar un 
tractament adequat i una protecció idònia de tot el patrimoni 
documental. Així, al llarg de l’any 2013 s’ha realitzat un treball 
addicional sobre els fons que s’indiquen a continuació:

Per tal de realitzar aquest tractament, hem comptat amb 
la col·laboració de Mercè Torrellas, Josep Lluís Llirinós i 
Montserrat Xirgu, que s’han encarregat de preparar, netejar 
i ordenar tota la documentació; també n’han fet una 
descripció individualitzada a través d’una fitxa catalogràfica 

Codi  
de fons Fons Tractament realitzat

510
Martínez-

Planas

Digitalització, identificació i descripció 
de les imatges de principis del s. XX 

conservades en diferents  
dossiers documentals.

511 Vilà
Instal·lació, identificació i descripció  

de les imatges conservades  
en el seu fons personal.

599.004 Surís-Vilaró

Descripció del fons d’imatges. 
Instal·lació, identificació i descripció de 

323 imatges de començaments  
del segle XX.

599.005
Bernat-

Montero

Descripció del fons d’imatges. 
Instal·lació, identificació i descripció de 

223 imatges de començaments  
del segle XX.

599.013
Domènech-

Rodon 

Identificació i descripció de  
la documentació familiar, conservada 

en 1 capsa, de 1840 a 1870.

607
Joan 

Domènech

Instal·lació, identificació i descripció  
de les imatges conservades  

en el seu fons personal.

608
Assumpció 

Comas

Segona fase de la identificació, 
instal·lació i descripció de 1066 
reportatges fotogràfics (amb més  
de 24.533 fotografies) de finals  

del segle XX i començaments del XXI.

617 Paco Costa
Segona fase de visualització, 

identificació i descripció de cadascuna 
de les seqüències de les pel·lícules.

699.007
Manel 
Boadas

Instal·lació, identificació i descripció  
de les imatges conservades  

en el seu fons personal.

699.081
Ramon 
Planiol

Instal·lació, identificació i descripció  
de les imatges conservades  

en el seu fons personal.
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que estructura els àmbits i els camps d’informació segons 
els criteris assenyalats a l’ISAD (G) i a la normativa catalana 
NODAC. Per a la identificació de la documentació d’imatges 
i audiovisual, també es compta amb la participació i ajuda 
del Grup dels Amics de l’Arxiu. El processament de les dades 
s’ha fet mitjançant el programa informàtic File Maker 8.5, 
que permet incorporar, a través de l’aplicació GIDAM, les 
dades referides a l’àrea d’identificació, àrea de descripció i 
l’àrea de localització. 

Després dels treballs d’organització i descripció, podem 
informar-vos que tots aquests fons ja estan a disposició dels 
investigadors que els vulguin consultar i que, en la mesura 
del possible, es procurarà fer-los accessibles a través del 
nostre web.

4. La gestió documental
Durant l’any 2013, la gestió documental s’ha centrat en la 
identificació detallada del conjunt de sèries documentals 
produïdes per l’Ajuntament. Així, l’estudi i anàlisi de 
les diferents sèries ens permet descobrir tot el conjunt 
de competències, funcions i activitats que es realitzen 
des dels diferents serveis administratius municipals i, en 
conseqüència, ens permet conèixer globalment el conjunt 
de la documentació produïda i/o rebuda per l’Ajuntament. 

L’any passat, doncs, vam dedicar-nos a identificar les sèries 
corresponents a les seccions de la Policia Local, Cultura 
i Patrimoni, Servei d’Esports, Protecció Civil i Promoció 
Econòmica. En total, doncs, s’han pogut identificar 156 
noves sèries documentals, que sumades a les d’anys 
anteriors, fan un total de 889 descripcions documentals 
que s’han estructurat en funcions, agrupacions de sèries, 
sèries i subsèrie. Tot plegat, ens permet elaborar el Quadre 
de Classificació de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que és la 
clau de volta de qualsevol Sistema de Gestió Documental i 
que ens ha de permetre un major control de la documentació 
custodiada al Servei d’Arxiu Municipal. 

Per tal d’identificar i analitzar les sèries documentals 
que produeixen les diferents seccions administratives de 
l’Ajuntament, s’ha procurat seguir un procediment de treball 
que s’inicia amb l’estudi de la documentació transferida a 
l’Arxiu per part de cadascuna de les seccions administratives. 
Després de l’elaboració d’un primer llistat de sèries, es 
procedeix a la lectura i anàlisi de les disposicions legals que 
afecten a les diferents funcions i competències d’aquell servei 
o aquella secció municipal i es perfila, per tant, una primera 
proposta de sèries documentals, que caldrà contrastar i revisar 
amb els treballadors i responsables tècnics de cadascuna de 
les seccions. Un cop elaborada la relació definitiva de sèries 
vinculades a una determinada secció administrativa, se’n fa 
la codificació i l’estudi detallat del marc normatiu que les 
afecta, especialment el que fa referència al nivell d’accés a 
la documentació i al termini de disposició que contempla la 
legislació. En tot aquest procés d’estudi i anàlisi, és de vital 
importància la coordinació de l’Arxiu amb els diferents serveis 
i seccions de l’Ajuntament. 

A banda de l’estudi de sèries documentals, també s’ha 
continuat treballant en la implementació de processos 
informàtics per tal de millorar l’automatització dels 
procediments administratius de determinades sèries que 
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s’executen a partir del programa informàtic Genesys – BPM 
d’aquest Ajuntament. Els canvis legislatius han comportat 
que ens centréssim en la revisió, adaptació i modificació de 
determinats tràmits, que han suposat més de 500 canvis 
en els diversos estadis que comprenen els procediments 
administratius. 

5. Activitats i difusió

5.a Activitats desenvolupades pel SAMLM

Presentació del butlletí Sesmond

El 21 de març, a les 8 del vespre i a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, es va portar a terme la presentació del número 
12 del Sesmond, butlletí del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret 
de Mar. L’acte va comptar amb les intervencions de Joan 
Domènech, Jordi Soliguer i Agustí M. Vilà, autors d’alguns 
dels articles del butlletí, així com de Marc Roca-Cusachs, 
cedent d’un dels documents que s’analitzava en aquell butlletí. 
La finalitat del Sesmond és informar de les tasques i activitats 
que porta a terme l’Arxiu, tant pel que fa la conservació com 
la difusió del patrimoni documental de la nostra vila.

Jubilació de la nostra companya  
Maribel Rodríguez Masides

El dia 30 d’abril la nostra companya Maribel Rodríguez es va 
jubilar. Han estat 48 anys al servei de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar i més de 20 al nostre Servei d’Arxiu Municipal. La 
Maribel ha format part de l’equip del Servei d’Arxiu des del seu 
inici, l’any 1992. El mateix dia 30 d’abril se li va fer un càlid 
homenatge per part dels seus companys del Servei d’Arxiu 

Acte de presentació del butlletí Sesmond, el 21 de març de 2013. 
Procedència: SAMLM.

Moment del dinar d’homenatge a la Maribel. 
Procedència: SAMLM.
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així com dels de la resta de l’Ajuntament, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, amb la intervenció de l’alcalde, Romà Codina. 
Més tard es va fer un dinar en honor seu al Restaurant Mas 
Romeu. La companyonia de la Maribel, el seu tracte afable i la 
seva simpatia han fet que treballar al seu costat hagi estat per 
a nosaltres molt agradable. Ara, gaudeix de la teva merescuda 
jubilació, Maribel. Els teus companys et trobem a faltar!

Visita guiada “El patrimoni històric  
del Lloret rural”

L’1 de juny es va portar a terme la visita guiada matinal 
que portava per nom “El patrimoni històric del Lloret 
rural”, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans i amb 
la col·laboració del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de 
Mar. La visita, guiada per Joan Domènech, començava 
a les 9.30 hores, a l’ermita de les Alegries, la qual fou el 
primer element patrimonial a ser visitat. Posteriorment es 
van visitar les tombes modernistes del cementiri, l’ermita 
de Sant Quirze, el monument a mossèn Cinto Verdaguer 
conegut com “l’Àngel” i el santuari de Sant Pere del Bosc.

Jornada de portes obertes amb motiu  
del Dia Internacional dels Arxius

Cada any el Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar 
commemora el 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, 
amb una jornada de portes obertes amb l’objectiu de donar 
a conèixer les nostres instal·lacions i les activitats que s’hi 
realitzen de conservació i difusió del patrimoni documental 
de Lloret de Mar. Aquest jornada va consistir en una sèrie 
de visites guiades obertes a la ciutadania que enguany 
es van dur a terme el dissabte 8 de juny, des de les 10 
fins a les 13 hores. Els participants van poder conèixer el 
mobiliari especial de l’Arxiu, se’ls van explicar les tècniques 
de descripció de la documentació que utilitzem i van poder 
visionar pel·lícules i imatges antigues de Lloret de Mar 
custodiades al Servei d’Arxiu.

Visites escolars al SAMLM

Les visites guiades al Servei d’Arxiu, pensades per als 
estudiants de la nostra vila, són unes altres activitats que 
organitzem, en aquest cas per donar-los a conèixer l’Arxiu 
com a institució i per sensibilitzar-los sobre la conservació 

del nostre patrimoni documental. Els dies 13, 14 i 17 de 
juny ens van visitar diversos grups d’alumnes de 4t d’ESO 
del col·legi de la Immaculada Concepció.

D’altra banda, l’11 de juliol vam rebre la visita d’un grup 
de monitors dels Esplais Parroquials de Lloret. Després 
de fer la visita a les nostres instal·lacions, els vam mostrar 
documentació i imatges del Servei d’Arxiu relacionats amb els 
diversos esplais parroquials que hi ha hagut a Lloret de Mar.

Exposició sobre les cases  
senyorials de Lloret de Mar

El divendres 14 de juny s’inaugurà a la capella dels Sants 
Metges l’exposició “Les cases senyorials lloretenques al tombant 
dels segles XIX i XX. Una mostra d’arquitectura colonial”, 
organitzada conjuntament pel Servei d’Arxiu Municipal, per la 
Unitat de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament i per la Confraria 
de Sant Elm. Aquesta exposició es va poder seguir visitant a 
l’esmentada capella els següents dies 15 i 16 de juny. 

Des del 28 d’agost de 2013 aquesta exposició també es pot 
visitar al vestíbul d’entrada del Servei d’Arxiu Municipal i, 
virtualment, des del web de l’arxiu: www.lloret.org/arxiu. 
Hi podreu veure els principals edificis que foren construïts a 
la nostra vila a finals del segle XIX i principis del XX, i la 
reproducció d’alguns plànols i documents relacionats amb 
aquests edificis.

Col·laboració amb el programa “Novembre”  
de Nova Ràdio Lloret

Des de finals del 2013 el Servei d’Arxiu Municipal de Lloret 
de Mar col·labora amb l’espai radiofònic “Novembre”, de 
Nova Ràdio Lloret, que s’emet cada divendres. En aquest 
programa s’hi parla d’història, de costums i de personatges 
de Lloret. La nostra col·laboració consisteix a aportar 
informació sobre la documentació custodiada a les nostres 
instal·lacions, així com del tractament, de l’organització 
i de la difusió d’aquesta mateixa documentació. Aquesta 
col·laboració continuarà durant l’any 2014.

Fotografia del grup d’alumnes de 4t d’ESO  
del Col·legi de la Immaculada Concepció.  

Procedència: SAMLM.

Moment de la visita del grup de monitors dels esplais Parroquials. 
Procedència: SAMLM.
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5.b Presència a la xarxa

El web del SAMLM

A mitjan 2007 es va iniciar el projecte del web del SAMLM, 
i des de llavors, s’ha transformat, ampliat i millorat; s’hi han 
inclòs seccions, cercadors, documents, i un llarg etcètera 
d’informació útil i formativa. 

L’estructura en tres grans blocs, que es va presentar en 
altres edicions del Sesmond, ens permet un major control 
a l’hora de decidir quines seccions s’han d’impulsar per la 
bona acollida que tenen. Enguany s’han tingut un total de 
31.990 visites en el web de l’Arxiu.

D’aquestes, 18.084 són del segon bloc (Els Fons). En aquest 
segon bloc s’ha reforçat la informació i descripció dels fons 
i subfons que hi ha en la web. S’ha actualitzat el contingut 
informatiu de les fitxes descriptives (elaborades a partir de 
la Normativa de Descripció Arxivística de Catalunya), i s’ha 
fusionat la informació continguda de cada fons en un sol 
document per tal de simplificar-ne l’accés, la lectura i la 
comprensió. 

S’han inclòs nous documents a l’Arxiu en Línia, i en el 
cercador d’imatges, que és la secció més visitada, s’han posat 
a disposició dels usuaris més de 5.000 noves fotografies 
que, juntament amb les 6.000 que ja es podien consultar 
anteriorment, fan un total de més d’11.000 imatges que 
pertanyen a diversos fons i col·leccions custodiades en 
aquest Arxiu. Aquestes imatges es visualitzen amb un 
cercador ideat pel departament que gestiona la pàgina web 
de l’Ajuntament, que s’ofereix la possibilitat de localitzar 
personatges, llocs, edificis, poblacions...

Del tercer bloc (Activitats, difusió i publicacions) s’ha de 
destacar l’apartat “Mirades d’ahir. Retalls de memòria oral”, 
que pretén la recuperació i difusió de la memòria històrica 
a través de diferents documents audiovisuals, que són 
comentats per algunes de les persones que van viure els fets, 
els actes o els costums de forma directa. Enguany s’han afegit 

dos nous vídeos al Youtube: un sobre les Escoles Parroquials 
i un altre sobre el Casal de l’Obrera. Aquesta col·lecció de 
vídeos ha tingut un total de 876 visites acumulades. 

Pel que fa el primer bloc (Informació general) s’han fet 
algunes modificacions puntuals per tal d’actualitzar i 
ampliar algunes dades.

El SAMLM a la xarxa social Facebook

El SAMLM té presència a la xarxa social Facebook des del 
mes d’abril de 2011, amb la voluntat de donar major difusió 
al nostre patrimoni documental i les nostres activitats, 
sobretot entre la població més jove, un segment de la 
societat molt actiu en les xarxes socials i que, en general, 
desconeix el món dels arxius. 

En un principi vam obrir un perfil a Facebook, que a 
desembre de 2012 tenia al voltant de 1.500 amistats, les 
quals s’han ampliat a 1.700 el desembre de l’any 2013.

D’altra banda, també tenim una pàgina de Facebook, 
oberta des de juliol de 2012. Tal com ja sabeu, per seguir 
les activitats del SAMLM a través de la nostra pàgina, en 
primer lloc hi heu d’entrar i clicar “m’agrada”. D’aquesta 
manera, automàticament, totes les nostres actualitzacions 
d’estat apareixen al canal de notícies particular de cadascú 
que hagi clicat “m’agrada”.

I quina és l’activitat que duem a terme des de la nostra 
pàgina de Facebook? En primer terme, donar a conèixer els 
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Dades de la fotografia
Data aproximada de la imatge: 1915 caNegatiu, placa de vidre
Procedència: SAMLM – Fons Martínez Planas. ST: 302.035.023Autor de la imatge: Emili Martínez Passapera

Dades del projecte urbanísticAny del projecte urbanístic: 1867-1869Arquitecte: Martí Sureda i Deulovol (Arquitecte Provincial)

al tombant dels segles XIX i XX

Les cases senyorials lloretenques
Una mostra d’arquitectura colonial

Façanes de diversos edificis del Passeig de mossèn Jacint Verdaguer

Imatge del cartell de 
difusió de l’exposició 
sobre les cases senyorials 
de Lloret de Mar. 
Procedència: SAMLM.

Captura d’imatge del cercador d’imatges del nostre web.

Captura d’imatge de la pàgina de Facebook del SAMLM. 
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diversos apartats del nostre web, on hi ha molta informació 
sobre el SAMLM. D’altra banda, donar a conèixer les 
activitats que organitzem, així com el patrimoni documental 
lloretenc custodiat al SAMLM. Publiquem fotografies 
antigues, digitalitzacions de cartells de festes, de pergamins, 
de pàgines de premsa local... 

Aquestes publicacions han arribat a generar interessants 
debats a Facebook que també ens han ajudat a obtenir més 
informació relativa a Lloret de Mar.

La xarxa Facebook ens permet saber quina és la procedència 
i l’edat de les persones que han clicat “m’agrada” a la 
nostra pàgina. Pel que fa la procedència geogràfica, de 433 
persones, 213 (gairebé la meitat) són de Lloret, 61 són de 
la ciutat de Barcelona, 19 de Blanes, 15 de Girona i la resta 
sobretot d’altres poblacions de les comarques gironines i 
de Catalunya, però també de la resta d’Europa i el món. 

Pel que fa l’edat dels nostres seguidors, el grup d’edat més 
representat és el de 45 a 54 anys (29%), seguit pel de 35 a 
44 (28%) i el de 25 a 34 (17%). El de 55 a 64 té un 10% de 
seguidors, el de 18 a 24 un 8%, el de més de 65 anys en té 
un 7% i el grup de 13 a 17 anys un 1,6%.

D’altra banda, un 51% de les persones a qui els agrada la 
nostra pàgina són dones, un 47% homes i del 2% no se 
n’especifica el gènere.

Us animem a seguir les nostres activitats a través de la 
nostra pàgina de Facebook. Si teniu perfil en aquesta xarxa 
social només cal que entreu a la nostra pàgina i que cliqueu 
“m’agrada”. Aquesta n’és l’adreça:

http://www.facebook.com/arxiulloret 

El Grup d’Amics de l’Arxiu

El passat 2013 el Grup d’Amics de l’Arxiu ha continuat la 
seva col·laboració amb el SAMLM per identificar indrets i 
personatges de Lloret que apareixen a les fotografies dels 
diferents fons d’imatges que custodiem.

Aquest any, a més de la tasca d’identificació abans 
esmentada, els membres del Grup han col·laborat en els 
vídeos de la secció “Mirades d’ahir: retalls d’història oral” 
que es poden visualitzar a la nostra web, concretament el 
que fa referència al Casal de la Obrera i el de les Escoles 
Parroquials. A més, s’han gravat entrevistes a dos membres 
del Grup, Joaquim Creus i Sala i Agustí M. Vilà i Galí, perquè 
ens expliquessin els seus records de joventut, com era Lloret 
en aquella època i diferents aspectes de la vida quotidiana 
tant abans com durant i després de la Guerra Civil.

Cal dir que, des del SAMLM, hem posat en contacte alguns 
membres del Grup d’Amics de l’Arxiu amb estudiants i 
investigadors que porten a terme treballs sobre Lloret. Així, 
els investigadors han realitzat entrevistes a alguns Amics de 
l’Arxiu sobre els seus records del passat de la nostra vila.

Fins i tot, cal citar la col·laboració del Grup amb els agents 
rurals de Santa Coloma de Farners, que estan realitzant un 
inventari dels pous, pous de glaç, molins i forns de calç 
de la comarca de la Selva. La col·laboració ha servit per 
situar sobre el terreny un bon nombre d’aquests elements 
arquitectònics que es troben en zones agrícoles i boscoses 
del nostre terme municipal. 

El Grup d’Amics de l’Arxiu durant una de les seves sessions  
els divendres al matí. 

Procedència: SAMLM.

Els Amics de l’Arxiu en un dels actes de comiat a la nostra companya 
Maribel Rodríguez per la seva jubilació. 

Procedència: SAMLM.
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