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FITXA DE DESCRIPCIÓ. 
 

1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 Codi de referència 
Codi país  CAT  Codi arxiu   SAMLM    Codi 599.022 

1.2 Nivell de descripció  
Inventari de fons documental patrimonial. 

1.3 Títol del fons / subfons 
FONS PATRIMONIALS. DIVERSOS. BOSCH - MARTÍ. 

1.4 Dates de formació  
-Dates de creació i agregació: 1946 / 2000 ca. 

1.5 Volum i suport      
-Documentació textual: 16 registres. 
-Imatges: 1 fotografia en suport paper. 
TOTAL: 0.10 ml. 

2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
Família Bosch – Martí. 

2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 
La família Bosch – Martí estava formada pels pares, Gregori Bosch i Cubarsí i Maria 
Dolors Martí i Barris, i els fills, Jaume i Narcís. El pare era pescador, i vivien tots 
plegats al carrer de la Sènia del Barral. La Maria Dolors va quedar vídua arran de la 
Guerra Civil Espanyola, quan el marit va desaparèixer al front, a Calaf, el gener de 
1939. Els dos germans van prosseguir la tradició familiar i sortien a mar per guanyar-
se la vida. Van ser dels últims pescadors a tirar l’art als anys 60. A continuació van 
muntar una fusteria a la zona de Mas Vilar un cop casats, i van aprofitar el boom 
turístic per convertir-se en proveïdors dels diferents establiments hotelers. Després de 
la jubilació es venen el negoci, a mitjans dels anys 80. En Jaume va romandre solter 
fins a una edat avançada; presidí l’Associació de Veïns del barri dels Pescadors durant 
trenta anys, essent conegut com l’Alcalde del barri dels Pescadors. Va morir l’any 
2016. El 2017 s’hi ha obert un centre cívic que en porta el nom. En Narcís es va casar 
amb Pepita Cardona i Austrich a principis dels 60, i van tenir dos fills, la Carme i en 
Jaume. Va morir a finals dels anys 90 del segle XX. Tots dos germans van estar molt 
vinculats a la processó de Santa Cristina, especialment a les dècades dels 50 i 60, 
quan n’eren portadors de la imatge. 
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2.3 Història arxivística 
La Sra. Cardona ha recollit la documentació de mans de la vídua d’en Jaume Bosch i 
Martí, que va ser-ne el recopilador i custodi a la casa del barri dels Pescadors. 

2.4 Dades sobre l’ingrés 
La documentació ha entrat al SAMLM mitjançant l’ingrès extraordinari 2017 / 023 de 10 
de febrer. 

3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Abast i contingut informatius 
Els documents fan referència fonamentalment a les vicissituds familiars en general i 
les activitats de lleure d’en Jaume. 

3.2 Sistemes d’organització 
La documentació es guarda en capses normalitzades i es troba 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. 

3.3 Avaluació, tria i eliminació 
S’ha procedit a fer eliminació de fotocòpies i material no relacionat amb la família. 

3.4 Increments 
No s’espera la possibilitat de nous increments en un futur. 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Condicions d’accés 
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de 
conservació. També es pot consultar a la pàgina web de l’Arxiu. 

4.2 Condicions de reproducció 
A través del web de l’Arxiu les imatges es posen a disposició dels ciutadans i 
investigadors a baixa resolució i figurant el logotip del centre. Si es desitja una 
reproducció a major resolució l’interessat haurà de sol·licitar-la expressament al 
SAMLM. 

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació) 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C 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. Existeix còpia digital del fons.   

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.  
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5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5. 1 Existència i localització dels originals 
Els originals són els que el SAMLM ha descrit i guarda a les seves dependències. 

5.2  Existència i localització de còpies 
Es troben còpies digitals dins els servidors del SAMLM adequats per 
l’emmagatzematge d’imatges. 

5.3 Documentació relacionada 
El SAMLM conserva fons documentals relacionats amb la pesca, com ara la Confraria 
de Pescadors. 

5.4 Bibliografia 
La documentació no ha estat publicada. 

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 dates 
-Classificació i descripció i inventari inicial: Jordi Padilla Delgado (juliol del 2017). 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 

7.2 Fonts 
La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el 
contingut del propi fons. També s’ha comptat amb la col·laboració de Xavi Orri. 

7.3. Regles o convencions 
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. 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 
100. DOCUMENTACIÓ TEXTUAL.. 
200. DIPLOMES I DOCUMENTACIÓ IMPRESA. 
300. IMATGES. 
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

022 BOSCH - MARTÍ

PATRIMONIALSFONS

100 DOCUMENTACIÓ TEXTUAL /  /  /

599.022.100SS

1978 - 1979Dossier de sol·licitud de la condició de vídua de guerra a
nom de Maria Dolors Martí i Barri o Barris, vídua de
Gregori Bosch i Cubarsí, desaparegut a Calaf durant la
Guerra Civil Espanyola el gener de 1939. / Inclou
fotocòpies de certificacions de matrimoni i defunció,

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.533.004

1951Quadern escolar a nom de Narcís Bosch i Martí amb
escrits i exercicis. Dues unitats. /

 /  /  /  /   /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.533.003

1966Targeta d' identitat per als vocals de la Confraria de
Pescadors de Lloret de Mar a nom de Jaume Bosch i
Martí. /

 /  /  /  /   /

TEXT / PAPER / TARGETA

086.533.006

1981 - 1984Targeta de lectura de comptador d' electricitat de
l'empresa FECSA a nom de Jaume Bosch. /

 /  /  /  /   /

TEXT / CARTOLINA / TARGETA

086.533.008

1979Targeta electoral per a les votacions a realitzar durant l'
any 1979 a nom de Maria Dolors Martí i Barri o Barris. /

 /  /  /  /   /

TEXT / PAPER / TARGETA

086.533.005

1946Treball escolar amb dibuixos, poesies i altres escrits. /
Signat pel fill, Jaume Bosch i Martí, amb motiu de les
festes de Nadal i el Dia de la Mare, que se celebrava la
festivitat de la Immaculada Concepció.
NAVIDAD.

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.533.002

1946Treball escolar amb dibuixos, poesies i altres escrits. /
Signat pel fill, Narcís [ Bosch i Martí ], amb motiu de les
festes de Nadal i el Dia de la Mare, que se celebrava la
festivitat de la Immaculada Concepció. Plec relligat amb
cordill decoratiu blau de passamaneria.

TEXT / PAPER / DOSSIER

086.533.001
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

022 BOSCH - MARTÍ

PATRIMONIALSFONS

200 DIPLOMES I DOCUMENTACIÓ IMPRESA /  /  /

599.022.200SS

1976Cartell de crida a la participació ciutadana a la Festa
Major d' Estiu de Santa Cristina signat per l' alcalde Jordi
Martínez i Planas. /
LLORETENCS.
 /  /  /  /   /

MATERIAL DIFUSIÓ / CARTOLINA
/ CARTELL

086.245.060

2000 ca.Cartell de tirada a l'art organitzada per la Penya Xino
Xano. / Només la part superior. Shi veu imatge de quatre
pescadors lloretencs no identificats datada cap al 1945.

 /  /  /  /   /

MATERIAL DIFUSIÓ / PAPER /
CARTELL

086.533.012

1941 / 2005Col·lecció d' estampes i recordatoris religiosos: primera
comunió de Cristina Bosch i Utset el 22/05/1941 i
primera missa de Mossèn Miquel Gallart i Ribera el
05/07/1953; targeta necrològica a nom de Narcisa
Cardona i Gruart, vídua de Jaume Ribera i Aymerich,

COL·LECCIONS / PAPER /
TARGETA

086.533.011

1980Diploma acreditatiu de participació a marxa popular a
nom de Jaume Bosch i Martí. /
I Marxa popular a les ermites de Lloret (20 km).
 /  /  /  /   /

DOCUMENTACIÓ SINGULAR /
CARTOLINA / DIPLOMA

086.262.001

1981Diploma acreditatiu de participació a marxa popular a
nom de Jaume Bosch i Martí. /
XINO XANO. 2a MARXA POPULAR A LES ERMITES
DE LLORET (20 km.).
 /  /  /  /   /

DOCUMENTACIÓ SINGULAR /
PAPER / DIPLOMA

086.259.066

1980 / 1986Diploma acreditatiu de participació a marxa popular a
nom de Jaume Bosch i Martí. / Dues unitats: edicions I i
VII.
MARXA POPULAR PLATGES LES DE LLORET.
PENYA XINO XANO.

DOCUMENTACIÓ SINGULAR /
CARTOLINA / DIPLOMA

086.533.010

1946Diploma acreditatiu de Primera Comunió a nom de
Jaume Bosch i Martí. /
Recuerdo de la Comunión Solemne.
 /  /  /  /   /

DOCUMENTACIÓ SINGULAR /
PAPER / DIPLOMA

086.262.002

1954Diploma emès per la Caserna d' Instrucció del
Departament Marítim de Cartagena a nom de Jaume
Bosch i Martí per la seva actuació en el bot subcampió
de regates. /

TEXT / CARTOLINA / DIPLOMA

086.533.007
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

022 BOSCH - MARTÍ

PATRIMONIALSFONS

200 DIPLOMES I DOCUMENTACIÓ IMPRESA /  /  /

599.022.200SS

1951Llibre calendari almanac de la companyia de Correus,
Telèfons i Telègrafs de França. /
ALMANACH DES PTT 1951.
 /  /  /  /   /

BIBLIOTECA AUXILIAR / PAPER /
LLIBRE

086.533.009
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS599

022 BOSCH - MARTÍ

PATRIMONIALSFONS

300 IMATGES /  /  /

599.022.300SS

1975 ca.Retrat de grup. Vista exterior diürna de grup de jubilats
lloretencs en visita turística a Sevilla, al peu del Patio de
los Naranjos, la portalada de la Concepció de la catedral
i la Giralda. / S'hi veuen Arcadi i Maria Oriol i Castelló;
Gràcia Aldrich i Bancells; Pepito Llinàs; Pepita Puigvert;

IMATGES / PAPER /
FOTOGRAFIA

324.007.001
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