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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi de referència  

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 699.011 

1.2. Nivell de descripció  

Inventari. 

1.3. Títol  

FONS DIVERSES PERSONALITATS – Sebastià Ruscalleda i Gallart 

1.4. Dates de formació  

Dates de creació:  1823 - 2012 

1.5. Volum i suport  

1 capsa de documentació en suport paper. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

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

Sebastià Ruscalleda i Gallart  

2.2. Història de l´organisme / Biografia del produc tor  

(Lloret de Mar, 5 de juliol de 1945). Enginyer. Membre, per oposició, del Cos d’Enginyers 
Industrials al servei del Ministeri d’Indústria. Ha desplegat la seva activitat professional al 
Laboratori d’Assaigs de la diputació de Barcelona , a la Delegació del Ministeri d’Indústria a 
Barcelona, al Departament d’Indústria i energia de la Generalitat e Catalunya i a la Comissió 
de les Comunitats Europees a Brussel·les.   

2.3. Història arxivística  

Erudit local que compagina la seva feina a Madrid (on és membre de la Comissió Nacional de 
l’Energia), amb estudis i investigacions de documents que es troben a Arxius i Biblioteques de 
la capital de l’Estat. La seva donació principal, tracta sobre documentació vinculada a la 
sarsuela / òpera Marina, amb una aportació de gran valor com és un manuscrit original de la 
sarsuela escrita per F. Caprodón i E. Arrieta.  
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2.4. Dades sobre l’ingrés  

La documentació ha arribat en bon estat 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  

La documentació d’aquest fons es caracteritza per ser un recull de l’obra Marina i el seu autor, 
entre altra documentació ingressada.   

3.2. Sistema d’organització  

La documentació és guarda en capses normalitzades i es troba en bones condicions de 
conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar.  

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental  

No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de la documentació. 

3.4. Increments documentals  

Hi ha la possibilitat que es facin noves aportacions documentals. 

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 amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació.  

4.3. Llengua i escriptura  

Català i castellà 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècni cs  

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una 
H.R. del 60%. 

En general es troba 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.  

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals  

La documentació dipositada és original, però també conté fotocòpies i reproduccions digitals.  

5.2. Existència i localització de còpies  

No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. 

5.3. Documentació relacionada  

No consta documentació relacionada. 

Alguns dels documents tenen relació amb d’altres conservats en aquests Servei d’arxiu, 
especialment dins el fons municipal.  

5.4. Bibliografia  

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)  

Classificació, inventari i quadre de classificació: Joaquim Daban i Massana (2000). 
Readaptació de la fitxa Lluís Frigola i Butiñà 08/01/2014. 

7.2. Fonts  

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del 
propi fons. 

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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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

1871

Òpera Marina : Partitura manuscrita. . .

56.528.6

1932

Certificació partida naixement Francesc Camprodon i Safont l'any
1816. . .

56.528.7

1855 - 2005

Partitures : Fragments sarsuela i òpera Marina. . .

56.528.8

1855 ca.

Partitures : Marina / Esborrany inici obra i esbós solo Jordi núm.
4. . .

66.215.6

1998

Llibre Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela de María Encina
Cortizo Rodríguez. . .

900..1

2005

Llibre Emilio Arrieta Marina Ópera española en tres actos Zarzuela
en dos actos. . .

900..17

2000

REVISTA " ACTUAL " / ARTICLE SOBRE BIOGRAFIA
FRANCESC CAMPRODON . . .

52.46.1

1823

Storia delle campagne e degli assedi degl' italiani in Spagna /
Història de les campanyes i dels setges dels italians a Espanya
entre 1808 i 1813. Autor: Vacani / Camillo. . .

52.16.3
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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : originals del llibre / fotocòpia . . .

86.33.1

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : sobre Josep Mañé i Vendrell,
biografies de gironins il·lustres i altres, article revista Tramuntana
de Joaquim Ciuró

86.33.2

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : fotografies positiu color sobre recull
premsa mort Camprodon i retrat modern senyora gran. . .

86.33.3

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : bibliografia consultada / fotocòpia . . .

86.33.4

1864

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Ous del dia de Serafí Pitarra /
fotocòpia. . .

86.33.5

1871

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Poesies de Francesc Camprodon /
fotocòpia. . .

86.33.6

1955

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Recull premsa representació Marina
extret de 66.160.11 / fotocòpia. . .

86.33.7

1843 / 1863

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Diaris sessions Corts / fotocòpia. . .

86.33.8
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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

1848

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Notificació exili a Xerès /
fotocòpia. . .

86.33.9

1855

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Còpia manuscrita lletra Marina /
fotocòpia. . .

86.33.10

1995

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Correspondència amb vídua de
Muret. . .

86.33.11

1995

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Testament de Josep Maria
Camprodon / fotocòpia. . .

86.33.11

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Models i maquetes monuments a
Camprodon / fotocòpia. . .

86.33.12

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Imatges antigues platja Lloret i na
Roseta de Can Rosaris / fotocòpia. . .

86.33.12

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Documentació Arxiu Congrès
Diputats / fotocòpia. . .

86.33.13

1976

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Escriptura notarial títol propietat
antic convent Caputxins Blanes / fotocòpia. . .

86.33.13
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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Proclamació diputat per Vic i altres /
fotocòpia. . .

86.33.14

1995

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Correspondència amb Sra. Regúlez i
escriptura notarial títol propietat Cal Ros / fotocòpia . . .

86.34.1

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Fotografies positiu suport paper /
Retrats, gravats primera representació Marina, Sr. Ruscalleda. . .

86.34.2

1847 / 1900 ca

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Llibres Flor de un día de Francesc
Camprodon i Obres catalanes. . .

86.34.3

1993 / 2002

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Llibre Monografies del Montseny i
opuscle Marina Lloret Mil anys . . .

86.34.4

1855

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Còpia impresa lletra Marina /
fotocòpia. . .

86.34.5

1855

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Còpia manuscrita partitura Marina /
fotocòpia provinent de 56.528.8. . .

86.34.6

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Fulls manuscrits provinents de la
Biblioteca Nacional Espanya / fotocòpia . . .

86.34.7
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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Francesc
Camprodon i l' òpera Marina : Imatges en suport òptic Francesc
Camprodon i Can Borbon / dos discos compactes. . .

86.34.8

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Proves impreses text. . .

86.34.9

1880 / 1916

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Llistat alumnes Escola Belles Arts València,
estada a Xicago i altres / fotocòpia. . .

86.34.10

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Fotografies positiu i negatiu en blanc i negre i
color utilitzades per al llibre. . .

86.35.1

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Imatges actuals en color platja de Santa Cristina
/ Fotocòpia. . .

86.35.2

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Proves impreses text, versió final 13 gener . . .

86.35.3

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Proves il·lustracions quatricromia formats menors
a DIN A4. . .

86.35.4

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Proves impreses text, versions 14 i 15 juliol . . .

86.35.5
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FONS DE DIVERSES PERSONALITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
699.11.

SECCIÓ

SIG. TOP

 

 
Servei d'Arxiu Municipal

SEBASTIÀ RUSCALLEDA i GALLARTSUBFONS

2008

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Imatges en suport òptic utilitzades per al llibre /
vuit discos compactes. . .

86.35.6

1992

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Opuscle exposició impressionisme Museu Belles
Arts Boston. . .

86.34.11

1992

Esborranys i informació recollida per al llibre sobre Joaquín Sorolla
a Santa Cristina : Proves il·lustracions quatricromia format una
mica menor DIN A4.. . .

86.35.7

2000 circa

Negatius fotogràfics quadres Joan Llaverias : 28 unitats format 90
x 120 mm. . .

301.1.4

2010

Fotografia diapositiva portada llibre La Dona Catalana a SM Don
Alfons XIII de 1904, amb il·lustració costa Santa Cristina i Lloret /
Dues unitats : vista general i detall / Original a la biblioteca Palau
Reial Madrid

301.1.5

2010

Fotografia positiu portada llibre La Dona Catalana a SM Don Alfons
XIII de 1904, amb il·lustració costa Santa Cristina i Lloret / Dues
unitats : vista general i detall / Original a la biblioteca Palau Reial
Madrid

301.2.1

1852

Llibre El ser y la nada, de Francesc Bonosi Piferrer / fotocòpia . . .

86.35.8

2012

Imatge : positiu fotogràfic color de la làpida del panteó de Joan
Baptista Surís i Botet al cementiri municipal de Lloret. . . .

66.537.25
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