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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1.  Codi de referència  

Codi país  CAT 724  Codi arxiu   SAMLM Codi 699.081 

1.2. Nivell de descripció  
Inventari de fons documental personal 

1.3. Títol del fons  
PERSONAL: RAMON PLANIOL AUSTRICH. 

1.4. Dates de formació  
Dates de creació: 1930-1970 ca 
Dates d’agregació: 2014 

1.5. Volum i suport      
-Documentació digital: 139 imatges digitals 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)     
Ramon Planiol i Austrich 

2.2. Història de l´organisme / Biografia del produc tor  
Ramon Planiol i Austrich 
El Sr. Ramon Planiol és un dels membres del Grup d’Amics de l’Arxiu que assisteix 
setmanalment a les sessions del grup. Des de sempre s’ha interessat per les targetes 
postals antigues de Lloret i per les imatges on es mostraven emplaçaments de la 
població ja perduts. 

2.3. Història arxivística.  
 El fons, en un primer moment de 112 imatges es digitalitzà el març 2013 amb el 
maquinari de l’Arxiu i s’obrí un fitxer més tard, el juliol 2013, amb la descripció 
completa de les mateixes, tot comptant amb les indicacions del Grup d’Amics de 
l’Arxiu. Al setembre 2014 es va fer un nou increment de 27 imatges, que s’incorporaren 
al fons i varen rebre el mateix tractament. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  
Les 139 imatges que conformen el fons Ramon Planiol fan referència a retrats 
familiars, d’amics tant en el treball com en l’oci i també escolars. A més a més hi ha 
algunes imatges d’antics edificis lloretencs,  els emplaçaments de La Riera, la Roca 
Grossa, la platja i també un cotxe sinistrat en terme de Lloret. 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

4.1. Condicions d’accés  
La documentació d’aquest fons és d’accés públic i es podrà consultar a la pàgina web 
de l’Arxiu. 
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4.2. Condicions de reproducció . 
Les imatges són reproduïbles. Properament aquestes es posaran a disposició dels 
ciutadans i dels investigadors a través del web de l’Arxiu, a una baixa resolució i 
figurant el logotip del centre. Si es desitja una resolució més alta l’ interessat haurà de 
fer una sol·licitud a les dependències de l’Arxiu. 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i data(es)  
Les primeres imatges foren digitalitzades el març 2013 per J. L. Llirinós i en un segon 
moment el juliol 2014. A continuació, foren descrites el setembre 2014 per M. Torrellas 
amb l’ajut del Grup d’Amics de l’Arxiu. La revisió final ha esta portada a terme per 
l’Arxiver Municipal Sr. Joaquim Daban. 

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 grup d’Amics de l’Arxiu,  persones d’edat 
avançada de Lloret de Mar que setmanalment hi acudeixen per identificar persones i 
emplaçaments.  

7.3. Regles i 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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 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

IMPRESSIÓ

INVENTARI

DIVERSOS699

081 RAMON PLANIOL AUSTRICH

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

699.081.100..SS

1964Passeig de mossèn Jacint Verdaguer en un dia d'estiu /
Imatge que mostra el Passeig de mossèn Jacint
Verdaguer en un dia d'estiu, amb els tendals de l'Hotel
Miramar per seure la gent. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.1

1967Panoràmica de la Serra Brava
[ZONA RESIDENCIAL SERRA BRAVA. LLORET DE
MAR] / Panoràmica de la Serra Brava i les seves
carreteres. Al fons, Sant Joan de Blanes i al seu davant,
Lloret. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.2

1967Pins de la Serra Brava
[ZONA RESIDENCIAL SERRA BRAVA. LLORET DE
MAR] / Imatge d'uns pins de la Serra Brava de Lloret de
Mar. Al fons, el terme de Blanes. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.3

1960 caTrajo de Venècia a l'estiu / Imatge que mostra la zona
del Trajo de Venècia en un dia d'estiu, amb les barques
avarades a la platja i els estiuejants a la sorra, prenent
el sol. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.4

1960 caAlguns hotels de La Riera / Imatge que mostra alguns
hotels i façanes de cases de La Riera. Començant per
l'esquerra, podem veure el pont del Caravel·la, Can
Marçal, Ca les mametes (Perfumeria El Trébol), Cal
Granot, Can Mosca (Hotel Alga), Can Beya (Hotel Vela i

IMATGES

500.7.5

1950 caTemporal de mar als anys 50 / Imatge que mostra un
temporal de mar cap als anys 50, on es veu la platja
menjada per les ones i el sòl completament ple d'aigua
de mar. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.6

1940 caVista general de Lloret de Mar des del Turó Rodó / Vista
general de Lloret de Mar amb la seva platja i edificis des
del Turó Rodó. /  / Emili Martínez Passapera IMATGES

500.7.7

1960 caDones rentant al pont de La Riera / Imatge que mostra
unes dones rentant la bugada a La Riera, amb el seu
característic pont al seu darrere. La segona per
l'esquerra és la Carmeta Tresserras i la tercera la
Vicenteta Soliguer. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.8

1933 caBassa del Molí amb una parella al davant / Bassa del
Molí amb una parella al seu davant, aproximadament
cap als anys 30. /  / Desconegut IMATGES

500.7.9
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1960 caCotxe al mecànic / Imatge que mostra un cotxe aparcat
a l'Avinguda La Riera a l'espera d'ésser arreglat pel
mecànic Sr. Joan Esteve, que està situat a la dreta. /  /
Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.10

1950 caBarques a la platja de Lloret / Barques avarades a la
platja de Lloret, amb els pescadors a dins. L'armador
d'aquestes era "Es carboner". /  / Desconegut IMATGES

500.7.11

1970 caRetrat d'una àvia i una nena / Retrat a cos sencer d'una
àvia asseguda, la Quimeta Costa, i la nena Roser
Pallarols i Planiol. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.12

1970 caCala Joncols, a Roses / Cala Joncols, a Roses, amb la
caseta de pescadors en primer terme i més enllà alstres
edificis posteriors. Un grup de lloretencs acostumava a
fer estada a la caseta per tal de pescar, anualment. /  /
Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.13

1960 caRetrat d'un grup de lloretencs entaulats / Retrat a cos
sencer d'un grup de lloretencs entaulats en un bar de
l'Escala. Es pot veure el matrimoni Esteve, en Ventura
Roura i al mig d'ells en Ramon Planiol. /  / Sr. Josep
Soldevila

IMATGES

500.7.14

1960 caCotxe anglès accidentat a la Costa d'en Gallina / Vista
del cotxe anglès que es va accidentar a la Costa d'en
Gallina als anys 60. A la dreta en Pere Valls i al seu
costat en Ramon Planiol. /  / Sr. Josep Soldevila (?)

IMATGES

500.7.15

1960 caJardinera en el dia de Sant Cristòfol / Jardinera passant
per un indret de Lloret en el dia de Sant Cristòfol. El
conductor és en Joan Ribes. /  / Desconegut IMATGES

500.7.16

Grup d'homes al davant d'un cotxe de línia / Retrat d'un
grup d'homes al davant del cotxe de línia de Transports
Pujol que anava de Lloret a l'estació de Blanes. El
primer de l'esquerra és l'Antoni Vila, el tercer ésl'Antoni
Sagaró, en Joan Ribot, en Pepito Ramon i en Joan

IMATGES

500.7.17

1960 caRetrat d'una parella / Retrat a cos sencer de Joan
Austrich i Vicenta Llirinós, matrimoni assegut en un
jardí. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.18
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1960 caEfectes d'un temporal als anys 60 / Efectes d'un
temporal a la part de la desembocadura de La Riera. Es
pot veure un pou sec. /  / Desconegut IMATGES

500.7.19

1950 caRetrat de dues mares / Retrat a tres quarts de cos de
dues mares portant a dos infants: A l'esquerra l'Elvira
Austrich amb la Montse Planiol a coll, i a la dreta la
Teresa Trias amb en Ramon Planiol a coll. /  / Sr. Josep
Soldevila

IMATGES

500.7.20

1956El Bar Garbí als anys 50 / Panoràmica del Bar Garbí als
anys 50. Es poden veure les palmeres que l'envolten i
alguns estiuejants. /  / Albert Becker IMATGES

500.7.21

1940 caRetrat d'una parella / Retrat a cos sencer de l'Elvira
Planiol i de Pepito Soldevila al Passeig de mossèn
Jacint Verdaguer. Al seu darrere, Can Vilà i el carrer de
les Llimones i a la dreta, Can Juriol. /  / Sr. Josep
Soldevila

IMATGES

500.7.22

1960 caEfectes d'un temporal als anys 60 / Efectes d'un
temporal a la part de la desembocadura de La Riera. Es
pot veure un pou sec. /  / Desconegut IMATGES

500.7.23

1926El pont de ferro en una riuada / El pont de ferro al 1926
en una riuada. Al fons es pot veure la casa de Ca la
Rossita Felip. Els homes del vaixell portaven queviures
d'un costat a l'altre. EL més alt és en Pepito Cardona. /
/ Desconegut

IMATGES

500.7.24

1940 caRetrat de la família Munt / Retrat a cos sencer de la
família Munt al Mas Granell. Drets, d'esquerra a dreta hi
ha Vicenta Llirinós, Joan Austrich, la dona amb davantal
no es coneix, Sra. Llirinós de Munt, Sr. Munt i a baix la
nena més alta que al seu davant té un nen és l'Elvira

IMATGES

500.7.25

1950 caNens en la processó de Corpus dels anys 50 / Retrat a
cos sencer d'un grup de nens en la processó de Corpus
als anys 50. El primer és en Jordi Mercader, a
continuació Josep Raguan, Ramon Planiol, Sebastià
Ruscalleda i Jaume Dulsat. /  / Sr. Josep Soldevila (?)

IMATGES

500.7.26

1950 caRetrat de Ramon Planiol a Santa Cristina / Retrat a tres
quarts de cos de Ramon Planiol assegut a la platja de
Santa Cristina. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.27
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1960 caRetrat d'una parella amb moto / Retrat a cos sencer d'en
Ramon i l'Elvira Planiol a dalt d'una moto al port de
Blanes. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.28

1960 caRetrat de dues dones a sobre d'un vehicle / Retrat
d'Elvira Austrich i la seva filla Elvira Planiol a dalt d'un
Land Rover a la Roca Grossa. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.29

1940 caRetrat d'uns nens a Sant Pere del Bosc / Retrat a cos
sencer d'uns nens a Sant Pere del Bosc. D'esquerra a
dreta la Maria Planiol Costa, els seus germans Ramon i
Jaume Planiol, la Munda Planiol, també germana, la
Quimeta Costa i a l'extrem una cuidadora. /  / Sr. Josep

IMATGES

500.7.30

1948 caRetrat d'una mare i dos fills / Retrat a cos sencer d'una
mare asseguda, l'Elvira Austrich, amb els seus fills
Jaume i Elvira. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.31

1953Tres lloretencs vestits de militar / Retrat a primer plànol
de tres lloretencs vestits de militar: d'esquerra a dreta en
Paco Costa i López, en Pere Vilà Rayo de Can Lleva i
en Narcís Pagès i Palomeras. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.31

1950 caRetrat d'una parella / Retrat a cos sencer de la parella
formada per Jaume Planiol Costa i Elvira Austrich
Llirinós. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.33

1950 caRetrat de la família Planiol / Retrat a cos sencer de la
família Planiol: Jaume Planiol i Elvira Austrich amb els
seus fills Ramon i Elvira. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.34

1958 caRetrat de Ramon Planiol / Retrat a primer plànol de
Ramon Planiol i Austrich en una imatge escolar amb el
típic mapa al darrere. /  / Desconegut IMATGES

500.7.35

1967 caRetrat d'una família en un casament / Retrat a mig cos
d'una família entaulada, els Planiol i Soldevila, en motiu
d'un casament. Porten vestuari de festa.  /  / Sr. Josep
Soldevila (?)

IMATGES

500.7.36
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1965 caTriple casament a Les Alegries / Triple casament a Les
Alegries amb els matrimonis Sanchez Planiol, Planiol
Clopés i Barnés Planiol. El mossèn que oficià la
cerimònia fou mossèn Torrent. /  / Foto R. Lloses

IMATGES

500.7.37

1950 caFaçana de Cals Bessons / Faaçana de Cals Bessons,
situada al Carrer del Carme, 3. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.38

1950 caRetrat d'uns nens / Retrat a cos sencer d'uns nens
drets, amb vestuari de festa. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.39

Ramon Planiol conduint una motocicleta / Imatge que
mostra en Ramon Planiol conduint una motocicleta. Al
seu darrere porta en Lluís Sanchez, per la zona de La
Riera. La primera casa és Can Beya, després la casa
Maria dels Àngels. Al fons el pont. /  / Sr. Josep

IMATGES

500.7.40

1968 caRetrat de Ramon Planiol amb la seva moto / Retrat a
cos sencer de Ramon Planiol amb la seva moto a la
Roca Grossa. El model de la moto és Montesa. /  / Sr.
Josep Soldevila

IMATGES

500.7.41

1960 caRamon Planiol treballant a la Roca Grossa / Retrat a cos
sencer de Ramon Planiol en plena feina de trencament
de roques a la Roca Grossa. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.42

1960 caRamon Planiol i el seu tractor a la Roca Grossa / Retrat
de Ramon Planiol treballant a la Roca Grossa en el
trencament de roca. Al seu darrere hi ha la mina
d'aigua. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.43

1960 caGrup familiar al carrer Costanilla de la Fábrica / Retrat a
cos sencer d'un grup familiar al carrer Costanilla de la
fábrica. Els tres drets de dalt començant per l'esquerra
són: Elvira Austrich, Elvira Planiol i Josep Barnés. A
sota, asseguts, per l'esquerra la Mari Soldevila, en

IMATGES

500.7.44

1960 caRetrat d'un grup de joves a Cala Banys / Retrat a cos
sencer d'un grup de joves a Cala Banys, i al fons Es
Gurugú. D'esquerra a dreta la Mari Soldevila, en Ramon
Planiol, la Tere Soldevila i la Leontina Soldevila. /  / Sr.
Josep Soldevila

IMATGES

500.7.45
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1960 caGrup de joves al carrer Costanilla de la fábrica / Retrat a
cos sencer d'un grup de joves al carrer Costanilla de la
fábrica. Els tres de dalt, de l'esquerra la Tere Soldevila,
Mari Soldevila i Leontina Soldevila. A baix, en Ramon
Planiol amb una guitarra. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.46

1960 caTres motoristes al Carrer del Carme / Retrat a cos
sencer de tres motoristes amb les seves motos al carrer
del Carme: per l'esquerra en Ramon Planiol Costa, el
seu germà Jaume i en Josep Barnés i Ramon. /  / Sr.
Josep Soldevila

IMATGES

500.7.47

1960 caBarca a Sa Caleta, amb el castell d'en Plaja al fons /
Imatge que mostra una barca de pesca en primer terme,
típica amb els seus característics llums. Al fons, el
Castell d'en Plaja. /  / J. Cebollero

IMATGES

500.7.48

1930 caRetrat de Joan Planiol Cordoneda / Retrat a primer
plànol de Joan Planiol i Cordoneda, fill de Lloret de Mar.
/  / Desconegut IMATGES

500.7.49

Retrat d'un grup de persones al Cap de Creus / Retrat a
cos sencer d'un grup de lloretencs que varen anar a
buscar espàrrecs al Cap de Creus: els drets, per
l'esquerra en Jaume Planiol, Ramon Planiol, Antoni
Mercader i Ramon Planiol Austrich. Els ajupits per

IMATGES

500.7.50

Retrat d'una mare i el seu nadó / Retrat de la mare
Elvira Austrich i Llirinós amb la seva filla Elvira Planiol a
l'interior de casa seva. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.51

1945 caRetrat d'una família / Retrat a cos sencer de la família
Planiol: per l'esquerra en Ramon Planiol Costa amb els
seus germans Mundita i Jaume. Asseguda la Elvira
Austrich Llirinós. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.52

1950 caVista general de Lloret de Mar des de Sot des Burros /
Vista general de Lloret de Mar des de Sot des Burros,
amb diversos banyistes en les roques i nedant al mig del
mar. /  / Emili Martínez Passapera

IMATGES

500.7.53

1950 caRetrat de dues parelles / Retrat a cos sencer de dues
parelles assegudes a la vorera de casa seva, celebrant
una petita festa. Es tracta del matrimoni Gavarró i
Planiol. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.54
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1950 caImatge de la platja de Lloret i els seus tendals / Imatge
de la platja de Lloret amb les grans palmeres del
passeig i els tendals a la platja pels estiuejants. /  / J.
Cebollero

IMATGES

500.7.55

1915 caRetrat de dues noies / Retrat a cos sencer de dues
noies amb vestuari de diari en una foto estudi. La de
l'esquerra és la Maria "petita" de Ca la Balarda. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.56

1906Imatge del ball de plaça / Ball de plaça a la Plaça
d'Espanya. Es pot veure la gent al voltant i els balladors
al centre. També hi ha persones als balcons de les
cases. /  / JOAN BAPTISTA GALLISSÀ I BOTET

IMATGES

500.7.57

1933Bassa del Molí / Bassa del Molí en una imatge
aproximadament cap als anys 30. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.58

1960 caEl Bar Garbí entre palmeres / Passeig Jacint Verdaguer,
amb el Bar Garbí a mà dreta de la imatge i al fons i
darrere les palmeres es veu el pòsit de pescadors. /  /
Emili Martínez Passapera

IMATGES

500.7.59

1950 caDues nenes a Barcelona / Retrat a cos sencer de dues
nenes, la Mari Soldevila a l'esquerra i l'Elvira Planiol a la
dreta. Porten vestuari de festa. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.60

1950 caRetrat d'una família / Retrat a cos sencer del Sr. Jaume
Planiol i els seus fills Jaume i Elvira. En nen més alt és
en Pepito Soldevila. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.61

1960 caRetrat d'uns joves / Retrat a cos sencer d'uns joves
caminant per un carrer. Començant per l'esquerra hi ha
l'Elvira Planiol, la Mari Soldevila, Joan Planiol Costa i
Jaume Planiol Costa. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.62

1965 caRetrat d'uns joves en un carrer / Retrat a cos sencer
d'uns joves drets, amb vestuari de festa, situats en un
carrer. Començant per l'esquerra hi ha en Josep
Girbents, Jordi Reyner, Josep Barnés, Josep Domènech
i Salvador Sala. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.63
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1945 caRetrat de dos homes i un nen a la platja de Lloret /
Retrat a cos sencer de Jaume Planiol Costa, a
l'esquerra, amb el seu fill Ramon. Al seu costat el tiet
Ramon Planiol Costa. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.64

1950 caRetrat de quatre nens / Retrat a tres quarts de cos de
quatre nens en una casa. Porten vestuari de diari.
D'esquerra a dreta: Ramon Planiol, Jordi Gili, Joan
Cardona i Montserrat Gili. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.65

1946 caRetrat d'Elvira Austrich i la seva filla / Retrat a mig cos
d'Elvira Austrich i Llirinós asseguda, sostenint la seva
filla Elvira Planiol /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.66

1949 caRetrat d'una mare i dos fills / Retrat a cos sencer de la
mare Elvira Austrich i Llirinós amb les seus fills Elvira i
Jaume en braços. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.67

1975 caGrup a l'entorn d'una taula / Grup a l'entorn d'una taula:
a l'esquerra Nelly Ramon, Joaquim Colls, Jaume Bosc,
Josep Rafart, un no conegut, Jordi Mercader i Josep
Valls. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.68

1980 caRamon Planiol treballant al carrer / Ramon Planiol
treballant com a operari al carrer, situat al davant de
l'Hotel Tropicana. /  / Desconegut IMATGES

500.7.69

1950 caRetrat de Ramon Planiol a l'escola / Retrat oficial d'en
Ramon Planiol a l'escola, a la fotografia típica que es
feia en aquells anys, envoltat de llibres i al seu darrere
el mapamundi. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.70

1960 caAntiga llibreta de la Caixa de Pensions / Retrat de la
primera pàgina d'una antiga llibreta de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, propietat de
Ramon Planiol. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.71

Antiga llibreta de La Caixa / Portada d'una antiga llibreta
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. /  /
Desconegut IMATGES

500.7.72

8Pàgina -



 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

IMPRESSIÓ

INVENTARI

DIVERSOS699

081 RAMON PLANIOL AUSTRICH

PERSONALSFONS

100 IMATGES /  /  /

699.081.100..SS

1970 caRetrat d'un grup de joves / Retrat a cos sencer d'un grup
de joves al Monestir de Poblet en un dia d'hivern.
D'esquerra a dreta hi ha la Trini Rossich, Ramon
Planiol, Amadeu Peich i les altres quatre noies no es
coneixen. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.73

1970 caRetrat d'uns nens en un carrer / Retrat a cos sencer
d'uns nens amb l'Elvira Planiol Austrich: la Teresa
Clupés i en Carles Pujol. /  / Sr. Josep Soldevila IMATGES

500.7.74

1965 caGrup de persones a Cala Trons / Grup de persones a
sobre de les roques de Cala Trons. La imatge és un tant
borrosa i no es distingueix tothom, però els més propers
sòn Pepito Soldevila i Alfons Ribas. /  / Sr. Josep
Soldevila

IMATGES

500.7.75

1960 caRetrat d'una parella / Retrat d'una paarella asseguda a
les roques: en Ramon Fontanals i la Nuri Vila. /  / Sr.
Josep Soldevila IMATGES

500.7.76

1962Retrat de Ramon Planiol amb vestuari militar / Retrat a
primer plànol de Ramon Planiol i Austrich amb vestuari
militar de quan feia el servei. /  / Desconegut IMATGES

500.7.77

1970 caGrup de persones a la Selva de Mar / Grup de lloretencs
al davant d'un cotxe, a la població de la Selva de Mar.
Porten vestuari de diari: d'esquerra a dreta en Jordi
Mercader, Ramon Planiol, Narcís Pagès, Jaume
Montfulleda, Josep Carbonell ajupit. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.78

1933Bassa del Molí / Bassa del Molí amb un arbre en primer
terme. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.79

Grup de lloretencs a la platja de Fenals / Grup de
lloretencs a la platja de Fenals: al darrere en Jordi
Mercader i la Nelly Ramon. Al seu davant en Joan
Ribas, la M. Rosa Ribas i la M. Carme Carbonell. /  / Sr.
Josep Soldevila

IMATGES

500.7.80

1970 caRetrat de tres banyistes / Retrat a cos sencer de tres
banyistes amb vestuari de bany, recolzats en unes
roques: la M. Rosa Ribas, la Nelly Ramon i en Jordi
Mercader. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.81
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1975 caDos lloretencs entaulats / Retrat a mig cos de dos
lloretencs entaulats, a l'esquerra en Joan Ribas i al seu
costat en Jordi Mercader. /  / Desconegut IMATGES

500.7.82

1980 caRetrat de Ramon Planiol i Ariadna al davant d'un cotxe /
Retrat a cos sencer de Ramon Planiol recolzat en un
cotxe amb l'Ariadna Planiol al seu costat. Estan al
davant d'una masia de Romanyà. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.83

1929Aterratge violent d'una avioneta / Còpia d'una imatge
extreta d'una publicació on es llegeix "violent aterratge
en el terme de Lloret de Mar 27-3-29" /  / Desconegut IMATGES

500.7.84

1944Enterrament dels alemanys a l'accident de l'avió
bombarder / Plaça de l'església de Lloret de Mar amb
els taüts dels alemanys caiguts en motiu de l'accident
de l'avió alemany que caigué en aquest terme
municipal. Imatge extreta d'una antiga publicació. /  /

IMATGES

500.7.85

1970 caQuatre imatges a color de la Cala Joncols / Targeta
postal que mostra quatre imatges de la Cala Joncols, a
Roses, amb la bellesa dels paisatges de mar. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.86

1953 caRetrat de dos soldats / Retrat a mig cos de dos soldats i
al mig un cambrer. Es tracta de Pere Vilà a l'esquerra i
Josep Barnés Ramon a la dreta. /  / Desconegut IMATGES

500.7.87

1990 caRetrat d'un grup de companys de mili / Retrat a cos
sencer d'un grup de companys de mili de Ramon Planiol
Austrich, que es veu en primer terme, amb camisa
blanca. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.88

1970 caRetrat d'un grup de lloretencs a les escales del Carrer
del Carme / Retrat d'un grup de lloretencs, fotografiats a
les escales del Carrer del Carme. En primer terme, en
Ramon Planiol seguit de l'Elvira Austrich, Leontina
Soldevila, Tere Soldevila, Elvira Planiol, Mari Soldevila i

IMATGES

500.7.89

1975 caRetrat de Ramon Planiol i uns companys / Retrat a mig
cos de Ramon Planiol, en primer terme, entaulat junt
amb uns companys: en Joan Ribas, Francesc Planiol,
Josep Serrà i Rafel Llinars. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.90
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1955 caRetrat a cos sencer de la família Planiol / Retrat a cos
sencer de la família Planiol: de dreta a esquerra en
Ramon Planiol, en Jaume Planiol Costa, el fill Jaume, la
filla Elvira i l'esposa Elvira Austrich i Llirinós. /  / Sr.
Josep Soldevila

IMATGES

500.7.91

1975 caRetrat de Jordi Mercader Palau / Retrat a mig cos de
Jordi Mercader i Palau, disfressat, en una festa popular.
Està entaulat, en un àpat. /  / Desconegut IMATGES

500.7.92

1970 caRetrat de Paco Costa al costat de dos cotxes / Retrat a
cos sencer de Paco Costa al costat d'un petit cotxe de
joguina i al seu darrere un de dimensions normals, a
l'Avinguda Just Marlès. /  / Sr. Josep Soldevila

IMATGES

500.7.93

1980 caRetrat de dos homes al davant d'un tot terreny / Retrat
de dos homes, l'Amadeu Peix i en Ramon Planiol,
davant d'un cotxe tot terreny per tal de fer un pou. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.94

1962Ramon Planiol fent el servei militar / Retrat a cos sencer
de Ramon Planiol fent el servei militar a Sant Climent.
Porta un fusell i va vestit de militar. /  / Desconegut IMATGES

500.7.95

1970 caRetrat de tres lloretencs / Retrat a cos sencer de tres
lloretencs amb vestuari de festa a la sortida de
l'església: en Josep Barnés i Ramon, la Carmita Gil i
Burgada i en Jaume Planiol i Austrich. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.96

1960 caRetrat de tres joves en un àpat / Retrat de tres joves en
un àpat: per l'esquerra la Roser Barnés, el seu germà
Josep i l'Elvira Planiol Austrich. /  / Desconegut IMATGES

500.7.97

1960 caCasament d'Elvira Planiol i Austrich / Retrat a tres
quarts de cos de la núvia Elvira Planiol i Austrich en el
dia del seu casament, junt amb el seu padrí i altres
convidats. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.98

1962Retrat de dos militars / Retrat a cos sencer de dos
militars: a l'esquerra en Ramon Planiol i al seu costat en
Jordi Mercader i Palau. /  / Desconegut IMATGES

500.7.99
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1960 caRetrat d'una parella a Cala Banys / Retrat a cos sencer
d'una parella, en Josep Barnés i Ramon i l'ELvira Planiol
i Austrich. /  / Desconegut IMATGES

500.7.100

1962Quatre nois fent el servei militar / Retrat a cos sencer de
quatre nois vestits de militar a Sant Climent: A l'esquerra
en Feliu "ferrer de Santa Coloma", Manel, Ramon
Planiol i Jordi, de Pals. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.101

1975 caRetrat d'un petit grup en una font / Retrat d'un petit grup
en una font: a l'esquerra la Teresa Planiol Clopés,
l'Elvira Planiol Austrich i en Salvador Pujol. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.102

1950 caRetrat del matrimoni Planiol Austrich / Retrat a tres
quarts de cos del matrimoni Jaume Planiol Costa i Elvira
Austrich Llirinós, en un hort. /  / Desconegut IMATGES

500.7.103

Retrat d'uns avis / Retrat a tres quarts de cos del
matrimoni Vicenta Llirinós i Joan Austrich, pares de
l'Elvira Austrich i Llirinós. /  / Desconegut IMATGES

500.7.104

1930 caEscultura de Sant Sebastià
[4- LLORET DE MAR. IGLESIA PARROQUIAL. SANT
SEBASTIÀ ESCULPTURA DE ENRIC)] / Imatge de
l'escultura de Sant Sebastià, a l'Església Parroquial de
Sant Romà, en una targeta postal. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.105

1955 caRetrat d'una noia / Retrat a cos sencer d'una noia dreta,
l'Elvira Planiol Austrich, al portal de casa seva. Porta
vestuari de festa. /  / Desconegut IMATGES

500.7.106

1950 caRetrat de dos nois en un carrer / Retrat a cos sencer de
dos nois amb vestuari de festa en un carrer de Lloret. El
de l'esquerra és Joan Ribas Planiol i el de la dreta en
Lluís Casado. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.107

1950 caRetrat d'una parella en un carrer / Retrat a cos sencer
d'una parella amb vestuari de festa en el carrer Miquel
Ferrer, en un dia festiu. Ell sembla ser en Ramon Ribas.
/  / Desconegut

IMATGES

500.7.108
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1940 caRetrat d'un grup en un casament / Retrat d'un grup de
persones en el casament de la Sra. Ofelia Chaos (?) i el
Sr. Planiol. /  / Desconegut IMATGES

500.7.109

1950 caRetrat d'un grup de lloretencs / Retrat a cos sencer d'un
grup de lloretencs drets en un carrer. Celebren un
casament, pel ram de la dona del centre. La nena de
l'esquerra és la M. Dolors Pallerols, el tercer és en Joan
Planiol -nuvi-, l' Ofelia Chaos (?)- núvia- i la Quimeta

IMATGES

500.7.110

1940 caGrup de persones en motiu d'un casament. / Retrat a
tres quarts de cos d'un grup de persones en motiu d'un
casament. Estan al carrer, on es pot veure també la
núvia, junt al cotxe de nuvis. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.111

1940 caEquip de futbol de Lloret / Retrat d'un equip de futbol del
Lloret en una fotografia al davant de la porteria. /  /
Desconegut IMATGES

500.7.112

1955 caBarra del xiringuito Planiol / Imatge que mostra la barra
del xiringuito Planiol, tot en fusta, situat a Fenals. /  /
Desconegut IMATGES

500.7.113

1955 caGrup de joves asseguts en un bosc / Retrat d'un grup de
joves asseguts en un bosc. Entre ells, al mig, en Jaume
Planiol.
S'identifiquen els components. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.114

1960 caÀpat de casament a Blanes / Àpat de casament al
restaurant de Canyelles. Es pot veure tres parelles
lloretenques emparentades -Sanchez Planiol, Planiol
Clopés i Barnés Planiol- que es varen casar juntes. En
la imatge, assegudes en el moment del convit. /  /

IMATGES

500.7.115

1955 caRetrat d'un home amb unes nenes / Retrat a mig cos
d'un home amb unes nenes, les germanes Montserrat i
Isabel Planiol Trias, al carrer del Nord. La casa del
darrere és Cal Mosquit i al fons, Cal Tiesso. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.116

1950 caRetrat d'una família / Retrat a cos sencer de la família
Planiol passejant pels patis exteriors del Passeig Agustí
Font, proper a la platja. Al seu darrere, Can Domingo
Purroy. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.117
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1960 caRetrat d'un grup de joves al bar Marina / Retrat a cos
sencer d'un grup de joves asseguts en una sala de
festes, prenent unes copes. Porten vestuari de festa.
S'identifiquen tots els presents. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.118

1960 caUnes dones a la font / Imatge que mostra dues dones
recollint aigua a la font de Sant Josep. la de l'esquerra
és la Sra. Lola de Carbó i l'altra la Quimeta Costa. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.119

1955 caRetrat del Sr. Planiol i dues estrangeres a Fenals /
Retrat a cos sencer del Sr. Planiol i dues dones
estrangeres a Fenals, enmig dels camps. Al fons, la
platja. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.120

1960 caEl Sr. Ramon Planiol i la seva moto / Retrat del Sr.
Ramon Planiol a dalt de la seva moto Ducati 125. Està
en un camí proper a la platja de Fenals. /  / Desconegut IMATGES

500.7.121

1968Mostra dels cotxes del Rally Internacional París-Lloret-
Montecarlo / Mostra d'alguns dels cotxes participants al
Rally Internacional París-Lloret-Montecarlo. Estan
aparcats al Passeig Verdaguer i hi ha gent mirant-los.
En la imatge, Isabel Planiol Trias. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.122

1957 caRetrat del Sr. Jaume Planiol i el seu fill treballant / Retrat
a cos sencer del Sr. Planiol i el seu fill Jaume treballant
en la construcció de pous a Can Botet. Porten vestuari
de treball. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.123

1957 caRetrat de Jaume Planiol treballant / Retrat a cos sencer
de Jaume Planiol Austrich en plena feina, fent un pou a
Can Botet. Es pot veure envoltat de maquinària. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.124

1957 caRetrat de Jaume Planiol treballant / Retrat a cos sencer
de Jaume Planiol Austrich en plena feina, fent un po a
Can Botet. Es pot veure envoltat de maquinària. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.125

1960 caRetrat d'un pescador i un peix pescat / Retrat a cos
sencer d'un pescador, el Sr. Soldevila,  sostenint un peix
de grans dimensions, un llobarro. Està situat a la punta
del riu Tordera. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.126
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1962Retrat de Ramon Planiol a la mili / Retrat a cos sencer
de Ramon Planiol vestit de militar, assegut en una
finestra del barracó del seu campament. /  / Desconegut IMATGES

500.7.127

1955 caUn obrer escarbant una roca / Imatge que mostra un
obrer amb una màquina que escarba la roca per tal
d'obrir-se pas i fer forat a la zona de la Roca Grossa. Es
tracta del Sr. Joan Triadó de Cal Monjo. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.128

1965 caEstiuejants a Sa Caleta / Imatge de la platja de Sa
Caleta plena d'estiuejants i cotxes, en la temporada
estiuenca. També es poden veure les barques avarades
a la platja i al fons l'edifici Torremar. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.129

1953 caRetrat de tres soldats en un bar / Retrat a mig cos de
tres soldats, dos d'ells amb vestuari militar, un de
marina i l'altre d'infanteria de marina. Al seu darrere, el
cambrer. Es tracta dels lloretencs Pere Vilà a mà
esquerra i Josep Barnés a la dreta. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.130

1960 caVista parcial de Lloret de Mar / Imatge que mostra una
part de Lloret, amb els seus edificis alts. Es pot veure el
carrer del Carme i la font de Sant Josep. Al fons es
perfila la muntanya. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.131

1960 caRetrat d'un grup de persones en un xiringuito / Retrat
d'un grup de persones en un xiringuito, el xiringuito
Planiol de Fenals. Hi ha dos clients i dues cambreres, la
Montse i l'Elvira Planiol. Porten vestuari de diari. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.132

1970 caDetall d'una catifa de Corpus / Imatge que mostra una
part d'una catifa de Corpus, feta amb flors. Es veu des
d'un balcó situat en un nivell superior del carrer del
Carme. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.133

1955 caRetrat de dos nens / Retrat a cos sencer de dos nens, el
de l'esquerre en Ramon Planiol i l'altre en Francesc
Pallarols Planiol, situats a Sa Caleta, davant d'unes
barques. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.134

1936 caRetrat d'un grup de militars / Retrat a cos sencer d'un
grup de militars en plena Guerra Civil. El de l'esquerra,
dret, és el lloretenc Jaume Planiol Costa a Guadalajara.
/  / Desconegut

IMATGES

500.7.135
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1930 caRetrat d'Elvira Austrich en un hort / Retrat a cos sencer
de la lloretenca Elvira Austrich a l'hort de casa seva,
Mas Granell, totalment sembrat de verdures. /  /
Desconegut

IMATGES

500.7.136

1955 caRamon Planiol i un amic observant un cotxe sinistrat /
Retrat a cos sencer de Ramon Planiol a l'esquerra,  i en
Pere Valls observant un cotxe anglès que va patir un
accident en el terme municipal de Lloret de Mar,
concretament la Costa d'en Gallina. Es pot veure que va

IMATGES

500.7.137

1950 caRamon Planiol amb una roda d'un cotxe sinistrat / Retrat
del nen Ramon Planiol i el mecànic Josep Barnés amb
una roda d'un cotxe anglès que es va sinistrar en una de
les carreteres del terme municipal de Lloret, la Costa
d'en Gallina. Al seu darrere hi vegem un camp ple de

IMATGES

500.7.138

1920 caRetrat del Sr, Jaume Planiol Costa / Retrat a cos sencer
del Sr.Joan Planiol en una foto estudi feta a la mili.
Sembla anar vestit amb vestuari militar. Destaca el marc
contenidor de la imatge, fet amb fils de color groc i
vermell mostrant la senyera catalana. /  / Desconegut

IMATGES

500.7.139

16Pàgina -


	699.081 Portada
	699.081 full_descrip
	699_081_NODAC.pdf
	699.081 full_inventari
	699.081_RPlaniol_Imatges_Inventari

