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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 599.017 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental patrimonial 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS PATRIMONIALS. DIVERSOS. AUSTRICH - MARTELL 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1907 / 1991 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Documentació textual: 13 registres 
-Imatges: 6 registres 
TOTAL: 0,10 ml 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Família Austrich - Martell 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
En Darwín Austrich i Alum va ser el primer nadó lloretenc en ser inscrit al Registre 
Civil, sense necessitat de passar per l’església. Aquest fet, tan poc usual en aquella 
època, va motivar fins i tot l’edició d’una postal commemorativa. La família Austrich es 
trobava dins del nucli més implicat amb les idees republicanes, laiques i 
lliurepensadores a la vila. Per aquest motiu el Sr. Austrich va patir represàlies després 
de la Guerra Civil Espanyola i va estar empresonat. Posteriorment va continuar amb 
l’activitat de la pensió Darwín, situada al domicili familiar al carrer Repartidor de Sant 
Isidre. Entre els membres de la família trobem el que està considerat com a últim 
traginer de Lloret, Salvador Austrich i Burcet. També podem destacar Darwin Austrich i 
Martell, fill del Sr. Austrich i Alum, que ha desenvolupat una important activitat política 
a la vila com a regidor, primer en representació del PSC i posteriorment d’ERC, durant 
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l’últim quart del segle XX. Ha ocupat el càrrec de Jutge de Pau a la primera dècada del 
nou segle XXI, i sempre s’ha caracteritzat per una forta implicació en la vida 
associativa i cultural de la vila. 
 
2.3 Història arxivística 
 
La documentació es conservava en el domicili familiar al carrer Repartidor de Sant 
Isidre. 
 
2.4 Dades sobre l’ingrés 

El Sr. Austrich i Martell ha portat la documentació en règim de cessió al SAMLM 
segons diversos ingressos extraordinaris des de l’any 2013. 
 
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
La documentació abasta informació sobre el Sr. Austrich i Alum (1907 – 1985). També 
cal destacar el llibre de comptabilitat del traginer Salvador Austrich i Burcet, bona 
mostra d’aquesta activitat professional avui dia poc coneguda, avantpassada de les 
actuals empreses de transport de mercaderies i missatgeria. Respecte a les imatges, 
fan referència al matrimoni Austrich - Martell i la família en general i a l’Escola Esteve 
Carles en els primers anys de funcionament. 
 
3.2 Sistemes d’organització 
 
La documentació s’ha organitzat i descrit seguint un quadre de classificació de 
caràcter funcional. Es troba desada dins de capses normalitzades i en bones 
condicions de conservació. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
S’ha eliminat un seguit de fotocòpies de la documentació original. 
 
3.4 Increments 
 
És probable que en un futur se’n facin noves aportacions. 
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4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
4.1 Condicions d’accés 
 
La documentació és accessible de manera directa sense cap restricció. 
 
4.2 Condicions de reproducció 
 
Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació. La reproducció de documentació sotmesa 
a la legislació sobre drets d’autoria i/o protecció de dades de caràcter personal 
requerirà autorització prèvia. 

4.3. Llengua i escriptura 
 
Català i castellà en alfabet llatí. 
 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18ºC i a 
una humitat relativa del 50%. 
En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer 
de manera directa. La documentació en suport digital requereix maquinari i programari 
informàtics adequats. 
 
4.5 Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de 
l’arxiu. Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades 
informàtica, i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 

5.1. Existència i localització dels originals 
La documentació dipositada és original. 

5.2. Existència i localització de còpies 
No consta l’existència de còpies de la documentació. 

5.3. Documentació relacionada 
EL SAMLM conserva altres dos fons relacionats amb el cognom Austrich: 
 
-699.035 Josep Velis i Austrich. 
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-699.081 Ramon Planiol i Austrich. 
 
També hi trobem fons de persones i famílies que van tractar de manera molt propera 
al Sr. Austrich i Alum, dins del cercle lliurepensador de Lloret: 
 
-599.020 Ribas – Artau. 
-603.000 Germinal Ros i Martí. 
-609.000 Josep Vilà i Prats. 
 

5.4. Bibliografia 
La documentació ingressada no ha estat utilitzada per a la publicació i edició. 
 

6. ÀREA DE NOTES 
6.1. Notes 
 
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 
 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Autoria i data(es) 
-Digitalització d’imatges: Josep Lluís Llirinós (setembre 2014). 
-Descripció d’imatges: Maria Mercè Torrellas i Buixeda, amb l’ajut del Grup d’Amics de 
l’Arxiu, GAA (octubre 2014). 
-Classificació, descripció i inventari general: Jordi Padilla Delgado (gener 2015). 
-Primera revisió de la descripció i inventari: Jordi Padilla Delgado (febrer 2017). 
-Classificació, descripció, digitalització i inventari ingrés 2020058: Maria Mercè 
Torrellas i Buixeda (desembre 2020). 
-Classificació, descripció, digitalització i inventari ingrés 2021018: Xavier Orri (primer 
trimestre 2021). 
 
Tot sota la supervisió del cap del SAMLM, Joaquim Daban i Massana. 
 

7.2. Fonts 
Per l’elaboració de la descripció del fons d’imatges, a més a més del contingut 
informatiu que desprèn la visualització de les mateixes s’han consultat també fonts 
orals, bàsicament les proporcionades pel GAA. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
599.017.-AUSTRICH – MARTELL 
 
 
100. DOCUMENTACIÓ TEXTUAL 
 
500. BIBLIOTECA AUXILIAR 
 
700. IMATGES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arxiu@lloret.cat
http://lloret.cat/arxiu


                                                                                                    

 
Servei d’arxiu municipal -  C. Josep Lluhí, 24, 1r. -  17310 – Lloret de Mar. 

    Tel. 972 368 457  Fax. 972 373 181  A/e. arxiu@lloret.cat  
http://lloret.cat/arxiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inventari del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

599.017 Austrich - Martell 

mailto:arxiu@lloret.cat
http://lloret.cat/arxiu


INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

017 AUSTRICH - MARTELL

PATRIMONIALSFONS

100 DOCUMENTACIÓ TEXTUAL /  /  /

599.017.100SS

1934

TEXT / PAPER / CARNET

086.258.005

Inclou estatuts de l' entitat.

Casino Industrial: Títol de soci de número a nom de
Darwín Austrich i Alum.

1909 / 1935

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.258.003

Inclou reglament de l' Associació d' Obrers de la
Indústria Suro Tapera, AOIST; poesia dedicada al mes
de juliol; pòlissa d' assegurances.

Correspondència, factures, esborranys i targetes
diverses trobades al llibre de comptes de Salvador

2020

TEXT / DIGITAL / CERTIFICAT

500.092.001

CÒPIA DIGITAL

Declaració de nul·litat de la sentència dictada per un
tribunal franquista contra Darwín Austrich Alum. Signa el

1956 / 1961

TEXT / PAPER /
CORRESPONDÈNCIA

086.258.009Documentació diversa relativa a Alban Rosell: dues
postals. una d' elles amb retrat fotogràfic.

1907 / 1991

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.258.006

Postal amb fotografia de l' acte d' inscripció civil; cartilla
naval; certificacions militars i penals; carnet de soci del
Casino Industrial; dues fotografies carnet; certificació de

Documentació diversa relativa a Darwín Austrich i Alum:
certificacions, servei militar, empresonament com a

1942

TEXT / PAPER /
CORRESPONDÈNCIA

086.258.008Documentació diversa relativa a Darwín Austrich i Alum:
dues cartes decorades amb poesies i dibuixos florals

1935 circa / 1985

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.258.007

Fotografies de Mercè Martell i Tarrés i d' àvia no
identificada; carnets; targeta necrològica; impressió
digital imatge agulla ornamental Orfeó Lloretenc.

Documentació diversa relativa a Darwín Austrich i Alum.

1939 / 1950

TEXT / DIGITAL / CERTIFICAT

500.092.003

CÒPIA DIGITAL

Expedient causa n. 86 vista pel Jutjat Militar n. 1 Girona
contra diferents lloretencs acusats de rebelió militar:

1940 / 1943

TEXT / DIGITAL / CERTIFICAT

500.092.002

Inclou relació dels centres internament. CÒPIA DIGITAL

Historial penal a nom de Darwín Austrich Alum

PRISIÓN PROVINCIAL DE GERONA. HOJA
HISTÓRICA PENAL
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

017 AUSTRICH - MARTELL

PATRIMONIALSFONS

100 DOCUMENTACIÓ TEXTUAL /  /  /

599.017.100SS

1909 - 1935

TEXT / PAPER / LLIBRE

086.258.002Llibre de comptabilitat amb els encàrrecs i pagaments
del traginer Salvador Burcet. 11/05/1909 a 30/05/1935.

Diario.

1927 - 1931

TEXT / PAPER / LLIBRE

086.258.010

Inclou notes i comptes fets sobre paper amb membret
del Casino Industrial, Rambla Romà Barnés, 8.

Llibre de comptabilitat de l' Orfeó Lloretenc. Del
12/02/1927 al 31/12/1931.

Caixa.

2



INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

017 AUSTRICH - MARTELL

PATRIMONIALSFONS

500 BIBLIOTECA AUXILIAR /  /  /

599.017.500SS

1920 circa

BIBLIOTECA AUXILIAR / PAPER /
OPUSCLE

086.258.004Publicaciones Analectos, Montevideo, Uruguai.

Teatro infantil. Diálogos.

1951

BIBLIOTECA AUXILIAR / PAPER /
LLIBRE

086.258.001

Inclou signatura autògrafa.

Recull de records d' infantesa i joventut a Sabadell
mecanoscrit i autoeditat per l' autor a Montevideo.

Minúcies sabadellenques.
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

017 AUSTRICH - MARTELL

PATRIMONIALSFONS

700 IMATGES /  /  /

599.017.700SS

1960 circa

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

319.035.036

Antiga casa de la família Austrich en el carrer Repartidor
de Sant Isidre.

Ca N' Austrich.

1965

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

323.079.002

Alumnes situats al pati de l'escola. Es reconeixen entre
el grup en Florencio, Alza, Llorens i Peremiquel. Rafael
Martell Mir està assegut  al terra a l'esquerra, el tercer de

Grup alumnes a Escola Esteve Carles

1965

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

323.079.004

Tres fileres de nenes situades al pati de l'escola, porten
la bata reglamentària.

Grup alumnes Escola Esteve Carles

1965

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

323.079.003

Nenes jugant al pati, semblen formar una rutllana. Porten
la bata de l'escola.

Grup alumnesa Escola Esteve Carles

1965

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

323.079.001

Tres fileres de nenes situades al pati de l'escola, porten
la bata reglamentària.

Grup d'alumnes de l'Escola Esteve Carles.

1960 circa

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

319.035.035

Retrat a tres quarts de cos de la família Austrich en el
carrer de casa seva, Repartidor de Sant Isidre. Estan
situats davant del cotxe, al mig del carrer.

Retrat de la família Austrich - Martell.
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