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1. Accés als documents

Pel que fa a les consultes virtuals (aquelles que permeten
accedir i/o descarregar documentació del SAMLM a través
del nostre web), s’han incrementat un 31,21% en relació
amb l’any passat i, per tant, s’ha convertit en una gran eina
que posa a l’abast dels ciutadans bona part del patrimoni
documental de la nostra vila.

1.a Consultes i préstecs
A l’hora d’analitzar l’increment constant del nombre de
consultes que es produeixen en aquest SAMLM des de l’any
2010, caldria assenyalar dues qüestions essencials: d’una
banda, la reducció progressiva de les consultes presencials
i, de l’altra, l’augment gradual de les consultes virtuals.

I finalment, pel que fa als préstecs administratius que fan les
diferents dependències municipals, enguany s’han fet 716
préstecs, que representen un augment del 9,53% respecte a
l’any anterior.

En relació amb les consultes presencials, caldria diferenciar
les que provenen de particulars (investigadors i ciutadans,
en general) i les que realitzen els serveis administratius
municipals. En el primer cas, es continua produint, des de
l’any 2012, un lleuger descens de les consultes presencials
de particulars perquè, en bona part, a través del web de
l’Arxiu ja poden accedir a una gran quantitat d’informació
i de continguts de forma fàcil i ràpida. En el segon cas, les
consultes realitzades per les diverses oficines (de treballadors,
tècnics i polítics de l’Ajuntament) han marcat un punt
presencials i virtuals 2007-2015
d’inflexió respecteConsultes
els darrers
anys, i durant el 2015 s’ha
produït un increment del 6,29% respecte a l’any anterior.

1.b Les reproduccions
Des de l’any 2014 al SAMLM disposem d’un maquinari
adequat que permet oferir un servei de digitalització per
a bona part dels documents que es custodien a les nostres
instal·lacions. Així, tant els serveis administratius de
l’Ajuntament com la ciutadania en general, poden sol·licitarnos còpies digitals per a tota mena de documents, incloenthi els formats de grans dimensions com ara plànols, cartells,
mapes... (sempre que no superin la mida DIN-A0). En el
procés de digitalització se segueixen els criteris marcats per la
Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
a la seva “Guia de digitalització” i, a partir d’aquest estàndard,
procurem aconseguir imatges amb bona resolució, utilitzem
diferents formats digitals –PDF, JPG...– per a cada tipus de
document, i oferim al sol·licitant la possibilitat de fer-li arribar
el fitxer digital a través de correu electrònic o de còpia en un
dispositiu de memòria externa.
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Sens dubte, la implantació d’aquest servei de reproducció
digital comporta, primerament, una major comoditat
als treballadors de l’Ajuntament perquè els estalvia el
desplaçament fins a les nostres dependències a l’hora de fer
les seves consultes. En segon lloc, permet una major eficàcia
i eficiència per a les peticions de reproduccions documentals
que fan els ciutadans o investigadors, que ja no requereixen
personar-se a les oficines de l’arxiu, sinó que poden tramitar
les seves peticions a través del correu electrònic. Finalment, i
com a últim avantatge, a través de la còpia digital de qualsevol
document s’afavoreix la preservació dels suports originals (ja
siguin en paper, pergamí, audiovisual...). En definitiva, doncs,
aquest servei de reproducció permet aconseguir un benefici
mutu entre l’usuari i el mateix arxiu perquè, d’una banda, el
sol·licitant estalvia temps i guanya en eficiència, i per l’altra,
l’Arxiu millora la preservació de la documentació original i
guanya en eficàcia.
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362

1.429
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2013
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21.062
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1.162
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1.655
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Total

67.160

3.783

14.151

16.431

25.875

10.258

20.214

107.182
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2. Els ingressos documentals

A partir de les dades recollides per a cadascuna de les
sol·licituds de reproducció, podem constatar el gran
increment de peticions que es va produir durant el passat any
2015, en què s’ha arribat a un total de 6.945 reproduccions
documentals, i que es distribueixen de la manera següent:

2.a Els ingressos ordinaris
Entenem per ingressos ordinaris, tota aquella documentació
administrativa que periòdicament transfereixen a l’Arxiu
les oficines municipals. Així, durant l’any 2015 les
diferents seccions van ingressar un total de 210,80 metres
lineals de documentació, que ha suposat un augment del

- Reproduccions digitals procedents de documents textuals 5.800
- Reproduccions en paper procedents de documents textual 307
- Reproduccions digitals procedents d’imatges fotogràfiques 131
- Reproduccions digitals procedents de pel·lícules 1
- Reproduccions digitals procedents de plànols de gran format 706

Ingressos ordinaris 2015

Però,sens dubte,aquest servei de reproducció de la documentació
custodiada a l’Arxiu Municipal s’haurà d’anar incrementant i
potenciant en el futur per tal de donar compliment a la nova
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en què s’especifica
que progressivament s’haIngressos
d’anar
digitalitzant la documentació
ordinaris (en ml)
en paper vinculada a procediments administratius finalitzats
[disposició transitòria primera].
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10,19% en relació amb els ingressos de l’any anterior.
Òbviament, aquest fort increment ha estat motivat pels
diversos trasllats d’oficines municipals que, abans de fer
la mudança, han procedit a transferir bona part de la seva
documentació al SAMLM. Així, caldria esmentar l’àrea de
Seguretat Ciutadana, que abans de traslladar-se a les noves
dependències ubicades a l’avinguda de les Alegries, va
transferir un total de 44,90 metres lineals de documentació,
amb un volum que superava les 500 capses d’arxiu. També
caldria esmentar les àrees d’Urbanisme i de Serveis Públics,
que abans de mudar-se van transferir, respectivament,
30,40 metres lineals i 25,90 metres lineals, amb un volum
global de més de 600 capses d’arxiu.

2.b Els ingressos extraordinaris
Durant l’any 2015 els ingressos de documentació
extraordinària (els que provenen de particulars, associacions
i empreses) han estat molt nombrosos i de tipologia molt
diversa: cartografia, cartes nàutiques, pergamins, filmacions,
fotografies, objectes digitals i, òbviament, documentació
en paper. Sens dubte, totes aquestes aportacions són
interessants perquè permeten múltiples possibilitats per al
coneixement i l’estudi del nostre municipi, i és per això que
aquests ingressos acaben formant part del nostre patrimoni
documental. Entre aquestes variades aportacions podríem
esmentar la col·lecció de postals del Sr. Macià o la Sra.
Cardona; el material de difusió de diverses èpoques cedits
pel Sr. Bordallo o el Sr. Mas; les pel·lícules del Sr. Llorca o
les cartes nàutiques del Sr. De Llobet.

En conjunt, doncs, tots aquests ingressos ordinaris han
representat un total de 18.257 nous registres que s’incorporen
a l’Inventari General del SAMLM; i si hi afegim els registres
derivats dels ingressos documentals extraordinaris, ens trobem
amb un Inventari General que ja ha superat els 244.000
registres.
CEDENT / DONANT

No obstant això, no voldríem acabar sense esmentar
algunes de les cessions que s’han produït a principis del
2016, i que es formalitzaran oficialment durant el primer

DOCUMENTACIÓ INGRESSADA
Llibre d’actes de l’associació La Bona Premsa; documentació de
l’associació teatral ATTALL
Fons fotogràfic

1959 / 2014

Associació VEÏNAT DE LES ALEGRIES

Material de difusió

1950 / 2015 circa

BLANCH i MASFERRER

Agustí

BORDALLO CASTAÑEDA

José Luis

BOSCH i UTSET

Maria

Dossier sobre la restauració de la capella dels Sants Metges
2015
Col·leccions diverses: opuscles, etiquetes, material de difusió; escrits 1905 / 2006
del Sr. Ciuró; reportatge fotogràfic de la rondalla Lauredo
Revista Lloret Gaceta, diversos números
1975 / 1985 circa

BULLÓ i MAYORAL

Lluís

Fons fotogràfic

1955

CARDONA i AUSTRICH

Pepita

Col·lecció de postals

1929

CASANOVAS i OLMOS

Josep Lluís

Novel·la El Castell de Lloret

2015

COMAS I MORÉ

Maria Assumpció

Fons fotogràfic

2015

DE LLOBET i MASACHS

Santiago

1870 / 1960 circa

DEREDITA

Laurie M.

FRIGOLA i ROCA

Arseni

Col·lecció de cartes nàutiques i cartografia
Treball inèdit d’investigació Mariners, Merchants and Farmers:
Lloret de Mar, Catalonia and the Bou - Galí Family of Corozal,
Puerto Rico
Capsa de llautó amb fotografies de l’ermita de Santa Cristina

GALLART i RUSCALLEDA

Sebastià

Biblioteca auxiliar

1937

GALLART i TORRAS

Xavier

Fons fotogràfic i audiovisual

1900 / 1940 circa

GARCIA ROVIRA

Joan

Fons fotogràfic (còpia digital)

1970 / 2000 circa

GARRIGA i DURAN

Humbert

Col·lecció de llibres, fotografies i làmines

1700 / 1970 circa

HERAS i MACIÀ

Maria

Fons notarial (còpia digital)

1600 / 1900 circa

LLORCA i RIERA

Isidor

Col·lecció de filmacions, maquinari i equipament audiovisual

1903 / 2015

MACIÀ i ALDRICH

Carles

Col·lecció de postals

1920 / 1990 circa

MAS i LLIBRE

August

Material de difusió

1930 circa

MORET I ABRIL

Santi

Col·leccions diverses

2015

NOGUER i COCH

Marina

Conte infantil il·lustrat El Follet de les Alegries

2013

ORRI i PRIETO

Xavier

Material de difusió

1995

PALAUDELMÀS i CASALS

Salvador

Material de difusió; recull de premsa

2015

PLANIOL i AUSTRICH

Ramon

Material de difusió (còpia digital)

1953

RAGOLTA i SOLIVA

Rosa Maria

Fitxer i notes manuscrites del Sr. Germinal Ros i Martí

1990 circa

RIBERA i CARDONA

Josep

1990 / 2000 circa

SANTAMARIA i GUIRADO

Rosa Maria

SOLER i DURALL

Carles

Fons audiovisual
Documentació relativa al Sr. Germinal Ros i Martí: dossier sobre
l’escola d’adults i la llar de jubilats
Pergamí família Soler Durall

SOLIGUER i SERRAT

Maria Mercè

Partitura manuscrita dedicada

1944

TORRELLAS I BUIXEDA
Mercè
URBANITZACIÓ LLORET RESIDENCIAL /
FURNÉ i FERRÀ, Rafael
VALLS i ROCA (a) BAMBI
Josep

Biblioteca auxiliar i material de difusió

1980 / 1997

Fons documental de la urbanització Lloret Residencial

1970 / 2015 circa

Fons fotogràfic

1950 / 2015 circa

VIDAL i GARRIGA

Maria Mercè

Full Parroquial

1919

XIRGU i ENCESA

Montse

Material de difusió

2015

ARBÓ i BLANCH

Carlos

ARPÍ i MONTERO

Josep Maria
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semestre d’aquest any. D’una banda, la cessió del fons
fotogràfic del Sr. Josep Valls i Roca (a) Bambi. Una de les
col·leccions més importants d’imatges històriques relatives
a Lloret de Mar, que abraça un període cronològic molt
ampli (des de finals del s. XIX fins a principis del s. XXI),
i que consta de més de 300 àlbums fotogràfics i més de
50.000 fotografies en format paper. En Josep Valls, a banda
de recollir i conservar aquest patrimoni fotogràfic, també
ha desenvolupat una valuosa tasca de difusió gràcies a les
exposicions que preparava amb cura i paciència per a les
diverses festes tradicionals de la nostra vila: la Festa Major
de Sant Romà, la festa dels Perdons, la festa dels Barri
dels Pescadors..., en què els lloretencs podien comprovar
els grans canvis i transformacions que hi havia hagut en
els darrers cent anys. D’altra banda, a principis d’aquest
2016 també s’ha produït la cessió del fons audiovisual de
la família Bernat-Montero, que inclou més de 50 pel·lícules
registrades per l’il·lustre lloretenc Joan Baptista Bernat i
Sarró entre els anys 1940 i 1970; i també cal esmentar
una aportació ben interessant del Sr. August Mas amb la
cessió d’una pel·lícula que fou gravada pel seu pare, el Sr.
Francesc Mas, i que recull l’emotiu enterrament de mossèn
Pere Torrent. Però, sens dubte, aquestes aportacions es
formalitzaran i se’n farà bona difusió al llarg d’aquest 2016.

3. Tractament i protecció
del patrimoni documental

100.000

100.000

100.000

100.000

519.006.

520.000

Fons
Municipal/
Ajuntament de
Lloret de Mar
Municipal/
Ajuntament de
Lloret de Mar
Municipal/
Ajuntament de
Lloret de Mar

Mercè
Vidal Garriga

Fons

Tractament realitzat

521.000

Blanch-GarrigaMasferrer

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2014/54 realitzat pels germans
Agustí i Jordi Blanch, format per una
capsa de documentació que abraça des
del 1680 a principis del s. XXI

603.000

Rosa Maria
Santamaria

Instal·lació, identificació i descripció
de l’ingrés 2015 /04. Documentació
relacionada amb en Germinal Ros i
l’APAC (Associació Popular d’Amics de
la Cultura).

603.000

Rosa Maria
Ragolta

Instal·lació, identificació i descripció
de l’ingrés 2015 /01. Documentació
relacionada amb en Germinal Ros i
l’APAC (Associació Popular d’Amics de
la Cultura).

608.000.

Maria
Assumpció
Comas i Moré

Instal·lació, identificació i descripció
d’un total de 300 imatges de la segona
meitat del segle XX.

Isidor
Llorca i Riera

Processat tècnic (trasllat) del fons Isidor
Llorca i Riera.
Identificació i registre de 588 unitats
documentals duplicades a l’inventari
general.
Registre, classificació i primera fase
de descripció de 440 discs òptics
d’informatius diaris, setmanals,
reportatges i programes emesos pel Canal
Català La Selva.
Digitalització de 40 cintes analògiques en
format VHS (120 hores aproximadament).

620.000

Des del SAMLM apliquem un seguit de protocols específics
per tal de procedir a la identificació, organització, descripció,
digitalització i conservació dels diferents ingressos
documentals que arriben a les nostres instal·lacions.
Enguany, a través del personal que treballa en aquest
SAMLM i del personal de l’empresa TIC Serveis, s’han
tractat els fons documentals que s’indiquen a continuació:
Codi
fons

Codi
fons

622.000

Tractament realitzat
Neteja, classificació, triatge i restauració
de correspondència de l’Ajuntament
que va del segle XVI al segle XVIII
Neteja de 300 imatges del
Fons Municipal de la segona meitat
del segle XX

699.011

Sebastià
Ruscalleda
Gallart

Digitalització de 32 imatges de principis
del s. XX així com la seva instal·lació,
identificació i descripció

699.049

Santiago
de Llobet i
Masachs

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2015/02, de Santiago de Llobet,
que inclou 4 cartes nàutiques del s. XIX

699.094

Josep M.
Arpí Montero

Identificació i descripció de 73 imatges
digitals del s. XX i actualitat

699.108

Joan
Gastons Pujol

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2015/28 que inclou documentació
patrimonial des del 1876 al 1973

714.000

Confraria de
Sant Elm

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2015 /22. Dossier de restauració
i millora de la Capella dels Sants Metges

Urbanització
Roca Grossa

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2014/45, que consta de 10 metres
lineals de documentació en suport paper,
636 plànols amb paper vegetal i 57,8
MB de documentació en suport digital; i
amb un període cronològic que abraça del
1962 fins al 2014.

Revisió i reinstal·lació de la col·lecció
municipal de cartells
Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2015/21. Diferents exemplars de
Fulls Parroquials de la Parròquia de Sant
Romà de Lloret de Mar de l’any 1915.

Garriga
Masferrer

Restauració, regest, identificació i
instal·lació de 250 pergamins que van
del segle XII al segle XVII.

Taulina

Instal·lació, identificació i descripció de
l’ingrés 2014/29 de les germanes Rita i
Iolanda Taulina, integrat per 11 unitats
d’instal·lació que abraça documentació
des del s. XVII al XX

715.000
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Digitalització de 32 imatges i 12
documents de mitjan i finals del s. XX,
així com la seva instal·lació, identificació
Onofre Gispert
i descripció. Incorporació de les
informacions del Grup d’Amics de
l’Arxiu en el fitxer d’imatges.
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Codi
fons

Fons

Tractament realitzat

719.000

Urbanització
Lloret
Residencial

Instal·lació, identificació i descripció
de l’ingrés 2015/06, que consta de 3
unitats d’instal·lació i abraça des del
1976 al 2006

Efados
L’Abans

Instal·lació, identificació i descripció
de diversos fons familiars, amb un
total de 800 imatges de finals del segle
XIX i del segle XX. Incorporació de
les informacions del Grup d’Amics de
l’Arxiu en el fitxer d’imatges.

803.000

sala polivalent de l’Arxiu, els assistents van poder conèixer
els criteris bàsics que cal tenir present per garantir una
bona organització i conservació de les fotografies familiars.

4. Activitats i difusió
4.a Activitats desenvolupades pel SAMLM
Presentació del butlletí Sesmond
El dia 26 de març a les 8 del vespre es va fer l’acte de
presentació del número 14 del Sesmond, butlletí del Servei
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar. L’esdeveniment, que
aplegà un bon nombre de públic, es va fer a la Sala de
Plens de l’Ajuntament i va comptar amb les intervencions
d’alguns dels autors dels articles: Ana Peña, Carles Macià,
Joan Domènech, Rafel Roig i Lluís Frigola. Els objectius
del Sesmond són donar a conèixer la tasca efectuada pel
SAMLM i la publicació d’estudis que estiguin relacionats
amb Lloret de Mar i que hagin estat elaborats, almenys
en part, gràcies a la consulta de documentació del nostre
servei d’arxiu.

Conferència a càrrec de Susanna Muriel Ortiz amb motiu
de la commemoració del Dia Internacional dels Arxius.
L’àlbum familiar: organitzant i construint memòries.
Data: 9 de juny de 2015.
Procedència: SAMLM (Jordi Padilla)

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
“En record de Salvador Comas Planet”
El dimarts, dia 27 d’octubre, a les 8 del vespre i al Teatre
Municipal de Lloret de Mar, aquest SAMLM va commemorar
el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb la projecció
d’un vídeo editat pels nostres serveis tècnics, que portà per
títol En record de Salvador Comas Planet. Un passeig pel
Lloret dels anys cinquanta a través de les filmacions familiars.
El vídeo va ser elaborat a partir de gravacions familiars de
Salvador Comas Planet que formen part del fons Comas i que
es conserven en el nostre servei d’arxiu. Aquestes filmacions
constitueixen un testimoni viu del Lloret de mitjan segle XX,
quan el turisme encara no havia modificat excessivament
el paisatge urbà i humà de la nostra vila. L’acte es va obrir
amb una petita biografia sobre Salvador Comas que va fer
l’historiador lloretenc Joan Domènech i Moner.

Presentació del butlletí de l’arxiu Sesmond. Data: 26 de març de 2105.
Procedència: SAMLM (Jordi Padilla)

Dia Internacional dels Arxius
El dia 9 de juny es commemora el Dia Internacional
dels Arxius i, com ja és habitual, des del Servei d’Arxiu
Municipal ens vam afegir en aquesta celebració fent una
jornada de portes obertes i programant, a les 7 del vespre,
una conferència titulada L’àlbum familiar: organitzant
i construint memòries. Primeres pautes per a una bona
organització de les fotografies familiars, a càrrec de
Susanna Muriel Ortiz, arxivera i especialista en col·leccions
fotogràfiques. A partir d’aquest acte, que va tenir lloc a la

Assistents a la commemoració del Dia Mundial del Patrimoni
Audiovisual que es va fer al Teatre de Lloret.
Data: 27 d’octubre de 2015.
Procedència: SAMLM (Jordi Padilla)
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Al llarg de l’any 2015, els vídeos que han estat més
visualitzats són el de El ball de plaça: un pont entre
generacions de lloretencs i lloretenques, el de difusió del Dia
Mundial del Patrimoni Audiovisual En record de Salvador
Comas Planet. Un passeig pel Lloret dels anys cinquanta
a través de les filmacions familiars, la Nadala del 2015,
el del Dia de la Dona Treballadora, i El castell d’en Plaja:
la construcció d’una icona lloretenca. En conjunt, totes
aquestes projeccions audiovisuals han assolit un total de
6.408 visites.

El SAMLM a les xarxes socials
Facebook i Twitter

Commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
En record de Salvador Comas Planet. Data: 27 d’octubre de 2015.

El SAMLM és present a Facebook des de l’abril del 2011
amb un perfil-amic i una plana pública-oficial. Al desembre
del 2015, i per tal de seguir la normativa i directrius que
marca Facebook en relació amb la presència d’institucions
i empreses a la seva plataforma, vam haver de convertir el
perfil en plana i procedir, a continuació, a la fusió d’aquesta
nova plana amb la plana pública “oficial” que ja existia.
Així, a partir d’aquesta reestructuració, només disposem
d’una única plana a la plataforma del Facebook: “Servei
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar”, que ja ha superat els
2.200 seguidors.

Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)

4.b Presència a la xarxa
A través de les xarxes socials, aquest SAMLM disposa
d’un aparador molt efectiu que ens permet posar en valor
el ric patrimoni documental de la nostra vila. Les diverses
plataformes emprades (web, Facebook, Twitter i el canal de
YouTube) fan possible interactuar dinàmicament amb els
nostres seguidors i faciliten la difusió de les activitats, de les
tasques i del contingut de documents que es custodien al
SAMLM (fotografies, cartells, pergamins, premsa...).

Segons les dades estadístiques que facilita Facebook, el
perfil dels nostres seguidors seria el següent:

El web del SAMLM

Per gènere: el 51% són dones, el 47% homes i el 2% no
s’especifica.

Durant l’any 2015 el web del SAMLM ha tingut un total de
26.468 visites (lleugerament inferior a les visites rebudes a
l’any anterior). Les pàgines més vistes són, en primer lloc,
el Cercador d’imatges, que posa a l’abast dels internautes
el fons de fotografies del SAMLM; segonament, el Home
de l’Arxiu; i en tercer lloc la Descripció dels Fons, que ens
permet accedir a la informació continguda en els diversos
fons custodiats per l’arxiu. Una de les seccions del web que
més ha incrementat les seves visites és l’apartat de Llegendes
i tradicions, en què s’expliquen algunes de les llegendes
més populars de la nostra vila i alhora en contraposa el fet
històric amb la narració popular. Finalment, també voldríem
destacar una secció molt visitada: el cercador Arxiu en línia,
en què es posa a l’abast de la ciutadania els padrons, els
decrets i acords de la Junta de Govern Local, i el contingut
de la premsa local des de finals del s. XIX fins a principis
d’aquest segle XXI. Així, el ciutadà pot consultar des de
casa seva, amb comoditat, a qualsevol hora i qualsevol
dia de la setmana, els diaris i les revistes lloretenques més
emblemàtiques: el Lloret Gaceta, El Distrito Farnense, el Cel
Obert, Aires Lloretencs...

Per edats: de 13 a 17 anys (1%); de 18 a 24 ( 8%); de 25
a 34 anys (18%); de 35 a 44 anys (27%); de 45 a 54 anys
(23%); de 55 a 64 (12%); més de 65 ( 8%)
Per procedència geogràfica: de Lloret hi ha 965 seguidors
(43,84%), de Barcelona són 267 seguidors (12,13%),
de Blanes hi ha 158 seguidors (7,18%), de Girona són
85 seguidors (3,86%) i de procedència diversa –resta
de Catalunya, Europa i el món– n’hi ha 725 seguidors
(32,94%)
Volem assenyalar, d’altra banda, que des de fa uns mesos
hem començat a utilitzar hashtags (etiquetes) a les nostres
publicacions. A partir d’aquestes etiquetes (un conjunt de
caràcters precedit del símbol coixinet) es pot accedir a tota
una relació de publicacions vinculades a l’etiqueta. Des del
SAMLM, les etiquetes creades i que hem incorporat a les
nostres publicacions son: #samlm i #arxiudelloret.
Si teniu perfil de Facebook, us animem a clicar “m’agrada”
a la nostra pàgina per tal de poder seguir les nostres
activitats. Aquesta n’és l’adreça: http://www.facebook.
com/arxiulloret.

El canal de YouTube

Pel que fa a la nostra presència a Twitter, fins ara ha estat
una participació mínima perquè només hem fet algunes
“piulades” puntuals per a la difusió de determinades
activitats; però, no obstant això, som conscients que aquesta
xarxa social és molt utilitzada per un sector jove, dinàmic
i participatiu de la nostra societat i, per tant, enguany
procurarem augmentar la nostra presència en aquesta
plataforma. En aquest cas, si sou usuaris de Twitter, podeu
seguir les nostres “piulades” a l’adreça següent: https://
twitter.com/Arxiu_Lloret.

Pel que fa al canal de YouTube, destaquem els vídeos agrupats
en dos blocs. D’una banda la col·lecció Mirades d’ahir,
projecte que consisteix a preservar la memòria històrica
de Lloret de Mar a partir de les fonts orals. I de l’altre, el
bloc de vídeos en què es recullen les efemèrides i activitats
realitzades des de l’Arxiu. En aquest segon bloc s’inclouen
les nadales o els diversos vídeos de commemoració del Dia
Mundial del Patrimoni Audiovisual.
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5. El Grup d’Amics de l’Arxiu
L’any 2015 aquest Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de
Mar ha continuat comptant amb la col·laboració del grup
Amics de l’Arxiu. Aquest grup es reuneix tots el divendres
al matí i gràcies a la seva disposició i bona memòria ens
ajuden a identificar indrets i personatges que apareixen a
les fotografies de diferents fons que els anem projectant en
una pantalla mural.
Durant el segon trimestre del 2015, el nombre d’assistents
a les sessions s’ha incrementat notablement a conseqüència
de la projecció del fons Efados–L’Abans. En aquest cas,
hem cregut convenient convidar a cadascuna de les famílies

Sessió del Grup d’Amics de l’Arxiu. Data: 8 de novembre de 2015.
Procedència: SAMLM (Tito Llorca)

que van cedir les imatges i que siguin elles mateixes, o
els seus descendents, els que ens ajudin a descriure-les i
a identificar els personatges que hi apareixen. D’aquesta
manera s’aconsegueix, d’una banda, que les descripcions
siguin molt més precises i detallades; i de l’altra, que
s’incrementi el nombre de persones que participen en el
grup d’Amics de l’Arxiu, atès que alguns membres de les
famílies convidades s’acaben integrant a la dinàmica del
mateix grup.
Des del SAMLM volem agrair a tots els membres del grupAmics
de l’Arxiu la seva tasca i la seva col·laboració desinteressada
que, sens dubte, contribueix a la preservació de la memòria
històrica de bona part del segle XX a la nostra vila. Aprofitem
també per donar la benvinguda als nous membres del grup.
Moltes gràcies!

Sessió del Grup d’Amics de l’Arxiu. Data: 8 de novembre de 2015.
Procedència: SAMLM (Tito Llorca)

Celebració del Nadal amb el Grup d’Amics de l’Arxiu. Data: 18 de desembre de 2015.
Procedència: SAMLM.
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