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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi de referència  

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 699.056 

1.2. Nivell de descripció  

Inventari. 

1.3. Títol  

FONS DIVERSES PERSONALITATS – CARLOS ARBÓ i BLANCH 

1.4. Dates de formació  

Dates de creació:  23/12/2012 

1.5. Volum i suport  

2 exemplars de DVD 

2. ÀREA DE CONTEXT 

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

Isidor Llorca de Miramar TV 

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

Interventor de l'Ajuntament de Lloret de Mar, col·labora en el Diari de Girona on publica periòdicament 
articles d’opinió, ha escrit diverses novel·les d’intriga i diversos estudis econòmics sobre Lloret de Mar. 
També escriu obres de teatre de caire satíric que, pels volts de Nadal, representen els treballadors de 
l’Ajuntament – ATTALL -  

2.3. Història arxivística  

Anualment entrega la gravació audiovisual de la representació teatral, dirigida i escrita per ell mateix, i 
que protagonitzen els treballadors de l’Ajuntament.  

2.4. Dades sobre l’ingrés  

La documentació arriba en bon estat  
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3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  

 

3.2. Sistema d’organització  

La documentació es troba en dipòsits propis amb condicions ambientals personalitzades.  

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 sempre que es compti amb el consentiment de la persona que 
detenta els drets de propietat intel·lectual.  

4.3. Llengua i escriptura  

Català 

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. 

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.  



                                                         
 
 

 
           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 

 
 

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals  

La documentació dipositada és còpia de l’original, dipositada a Miramar TV 

5.2. Existència i localització de còpies  

Les persones que participen en la representació acostumen a tenir una còpia de l’obra. 

5.3. 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 
Readaptació de la fitxa Lluís Frigola i Butiñà 21/03/2014. 

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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Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
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Servei d'Arxiu Municipal

CARLES ARBÓ I BLANCHSUBFONS

2012

Nit d' Alegries. Gravació en suport DVD feta per Isidor Llorca de
Miramar TV de la representació de l' obra de teatre escrita i dirigida
pel donant en una única sessió celebrada al Teatre Municipal de
Lloret el 23/12/2012 / EXEMPLAR 1.. . .

378.370.1

2012

Nit d' Alegries. Gravació en suport DVD feta per Isidor Llorca de
Miramar TV de la representació de l' obra de teatre escrita i dirigida
pel donant en una única sessió celebrada al Teatre Municipal de
Lloret el 23/12/2012 / EXEMPLAR 2.. . .

378.371.1

2012

Espriu Viu i Festiu. Gravació en suport DVD feta per Isidor Llorca
de Miramar TV de la representació de l' obra de teatre escrita i
dirigida pel donant en una única sessió celebrada al Teatre
Municipal de Lloret el 21/12/2013.. . .

383.18.1

1
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