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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi de referència 

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 618.000 

1.2. Nivell de descripció 

Inventari de fons documental personal. 

1.3. Títol 

FRANCESC CODINA i PUIG. 

1.4. Dates de formació  

Dates de creació: ca. 1960 - ca. 1978. 

1.5. Volum i suport 
4 bobines de Super 8. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

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

Francesc Codina i Puig. 

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor 

Francesc Codina Puig, nascut a Lloret de Mar l’any 1927, era un empresari que es va dedicar 
principalment al sector immobiliari i a les benzineres, regentant-ne una a Lloret de Mar i una altra a la 
població veïna de Blanes. Era aficionat a la fotografia i a les filmacions de manera que va enregistrar i 
fotografiar esdeveniments quotidians de la seva família i negoci.  El seu fill és Romà Codina Maseras, 
nascut a Lloret de Mar l’any 1959. Actualment és gerent de l’empresa familiar Servei Estació Lloret SA 
des de 1981. Durant la seva etapa política va ser regidor de benestar i família a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar del 2003 al 2007 i Tinent d’Alcalde, obres infraestructures del 2007 al 2011 i Alcalde del 2011 
al 2015 per Convergència i Unió.  
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2.3. Història arxivística 

El juliol de l’any 2010 el Sr. Romà Codina fa arribar al SAMLM una sèrie de bobines amb filmacions 
familiars que haurien estat realitzades per el seu pare, Francesc Codina i Puig, durant els anys 70, 
mitjançant l’ingrès extraordinari 2010 / 39 de 28/07/2010. 

2.4. Dades sobre l’ingrés 

Es tracta d’un total 32 bobines que, un cop van arribar al SAMLM, van ser repassades i recopilades en 
quatre bobines de Super 8. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius 

Les bobines recullen principalment imatges familiars amb un predomini de la temàtica de viatges en 
diferents parts del món com: el Perú, Tailàndia, Àfrica, Itàlia o Dinamarca. D’altra banda s’hi inclouen 
esdeveniments quotidians com trobades i comunions, o bé filmacions dels seus negocis, com la 
construcció d’una gasolinera a la carretera de Blanes. 

Pel que fa a imatges vinculades amb la vila de Lloret, de manera anecdòtica hi apareix un festival de fi 
de curs del Col·legi de la Immaculada Concepció. Alhora cal destacar la bobina número 4 que recull 
íntegrament el Ball de Plaça de l’any 1978.  

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. 

4.2. Condicions de reproducció 

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

4.3. Llengua i escriptura 

Es tracta de documentació audiovisual sense so ni text afegit.  

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 

Les pel·lícules es conserven en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una H.R. del 
60%. 

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

 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i data(es) 

-Classificació i descripció inicial: Marina Garcia (16/12/2016). 

Sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM.  

7.2. Fonts 

Web de l’Obreria de Santa Cristina www.obreria.cat  

Web de Convergència Democràtica de Catalunya http://convergencia.cat/membres/roma-codina-i-
maseras/ 
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 618-  FRANCESC CODINA i MASERAS 

800 - AUDIOVISUALS 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inventari del fons personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

618 – Francesc Codina i Puig 

 



INVENTARI

 SUPORT
ST CONTINGUT DATA EMISSIÓ

FRANCESC CODINA I PUIG618

000

PERSONALSFONS

800 AUDIOVISUALS /  /  /

618.000.800SS

ANYS

Bobina de filmació. Núm. 01 a 13. /
- Imatges d'un safari a Kènia, Àfrica. 0'00"
- Viatge a Galícia? 37'36"
- Imatges d'un viatge a Tailandia? 41'22"

 /  /  / FRANCESC CODINA PUIG /

368.065.000

1970 ca. AUDIOVISUAL
S / BOBINA /
SUPER 8

Bobina de filmació. Núm. 14 a 25. /
- Viatge a Tailàndia 0'00"
- Viatge a Copenhaguen 14'55
- Viatge a Argentina i Perú 18'43"
- Viatge a Roma 33'56"
- Viatge a la Índia 34'51"

 /  /  / FRANCESC CODINA PUIG /

368.066.000

1970 ca. AUDIOVISUAL
S / BOBINA /
SUPER 8

Bobina de filmació. Núm. 26 a 31. /
A
- Celebració familiar. 0'00"
- Comunió i banquet 2'14"
- Festival de fi de curs al Col·legi de la Immaculada Concepció 6'00"
- Comunió i banquet 9'47"
- Viatge a París 13'34"

B
- Obres d'un edifici i una benzinera a Blanes 0'00"
- Imatges familiars 4'44"

C
- Imatges familiars

 /  /  / FRANCESC CODINA PUIG /

368.067.000

1970 ca. AUDIOVISUAL
S / BOBINA /
SUPER 8

1



INVENTARI

 SUPORT
ST CONTINGUT DATA EMISSIÓ

FRANCESC CODINA I PUIG618

000

PERSONALSFONS

800 AUDIOVISUALS /  /  /

618.000.800SS

ANYS

Bobina de filmació. Núm. 32 /
Ball de Plaça del 1978

 /  /  / FRANCESC CODINA PUIG /

368.068.000

1978 AUDIOVISUAL
S / BOBINA /
SUPER 8

2
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