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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1.  Codi de referència  
Codi país  CAT 724  Codi arxiu   SAMLM Codi 699.091 
1.2. Nivell de descripció  
Inventari de fons documental personal 
1.3. Títol del fons  
PERSONAL: ROSER GARRIGA VIDAL. 
1.4. Dates de formació  
Dates de creació: 1900-1960 
Dates d’agregació: 2014 
1.5. Volum i suport      
-Documentació digital: 52 imatges digitals 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)     
Roser Garriga Vidal 
2.2. Història de l´organisme / Biografia del produc tor  
Roser Garriga Vidal 
La Sra. Roser Garriga, nascuda a can Vidal Parés, una de les antigues cases 
senyorials de la població, és una lloretenca interessada per la preservació del passat 
de la seva població i la documentació antiga que en fa referència. És membre del Grup 
d’Amics de l’Arxiu. 
2.3. Història arxivística.  
La Sra. Roser Garriga va portar 52 imatges al SAMLM el dia 22 de novembre de 2013 
en una carpeta, i aquesta es va guardar en les dependències de l’Arxiu a l’espera de 
ser descrita en el moment que hi hagués disponibilitat. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  
Aquestes imatges fan referència a la família i avantpassats de la Sra. Roser Garriga, 
moltes d’elles dels anys 20 i també imatges de diferents indrets lloretencs. 

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. 
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 
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figurant el logotip del centre. Si es desitja una resolució més alta l’ interessat ho haurà 
de sol·licitar a les dependències de l’Arxiu. 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i data(es)  
Les imatges foren digitalitzades el setembre 2014 per J.L. Llirinós i a continuació 
descrites el mateix mes per M. Torrellas amb l’ajut del Grup d’Amics de l’Arxiu. Les 
originals foren retornades a la interessada a continuació. La revisió final ha estat 
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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INVENTARI GENERAL

 FOTOST / DIMENS. / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOSFONS

IMATGESSECCIÓ

SIG.SIST 699.091...

ROSER GARRIGA I VIDALSUBFONS

699

091

SUBSECCIÓ

 ANYS

SUPORT IMATGES

Vista general de Lloret de Mar 1960 500.37.1
Vista general de Lloret de Mar en un dia d'estiu, amb la platja plena d'estiuejants i
banyistes.

Francisco Mas
Al revers consta la data i
l'autor.

Grup de persones assegudes davant de l'Ajuntament 1951 500.37.2
Grup de persones assegudes davant de l'Ajuntament per la festa del tèxtil per la
diada de Sant Antoni M. Claret cada 23 d'octubre. Es coneix alguns membres.

Francisco Mas

Retrat d'un grup de joves a la platja 1934 500.37.3
Retrat a cos sencer d'un grup de joves a la platja. Porten vestits de bany.
D'esquerra a dreta es distingeixen: Mònica Munt -segona per l'esquerra- Maria
Rodríguez, Pere Garriga Alum -segon per la dreta, Salvi Vidal -primer per la dreta- i
Desconegut

A l'anvers hi ha una nota
on figura la data i el lloc.

Retrat de l'equip de beisbol de Lloret 1953 500.37.4
Retrat a cos sencer de l'equip de beisbol de Lloret, anomenat "Els pops". Es
coneixen: Roque Romero -primer dreta-, Pere Garriga -tercer dreta-, Joan
Serratosa al costat, Àlex Colomer -setè per la dreta- i Joan Albert al seu costat.
Desconegut

Can Vidal Parés, al Passeig Verdaguer 1900 500.37.5
Façana d'algunes cases del Passeig de mossèn Jacint Verdaguer, amb les
palmeres encara molt petites al seu davant. En primer terme, Can Vidal Parés.

Desconegut

Vista general de Lloret de Mar 1950 ca 500.37.6
Vista general de Lloret de Mar vist des de Sa Caleta. En primer terme, Es Vano i Es
Cavall Bernat.

A. Campañá y J. Puig Ferran

Retrat d'Emilia Vidal i Garriga en una foto estudi 1919 500.37.7
Retrat a cos sencer de la nena Emília Vidal i Garriga en una foto estudi.

J. Pons

Retrat de comunió d'Emília Vidal i Garriga 1920 ca 500.37.8
Retrat a tres quarts de cos de la nena Emília Vidal i Garriga en el dia de la seva
comunió. Està agenollada, llegint.

Desconegut

Un temporal de 1915 1915 500.37.9
Retrat d'un grup de persones davant dels efectes d'un temporal que va malmetre el
Passeig i els patis exteriors de les cases que hi donaven.

Desconegut

Cases de la Plaça d'Espanya 1909 500.37.10
Imatge que mostra les façanes d'algunes cases de la Plaça d'Espanya i en una
d'elles tiren batiada o batallada des d'un balcó en motiu d'un bateig. Es pot veure la
gent a baix, amb algunes ombrel·les de cap per avall per tal de poder recollir millor
P.G. (Garriga?) Lloret de Mar

La imatge està mutilada
amb tissores per la seva
part esquerra.
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INVENTARI GENERAL

 FOTOST / DIMENS. / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOSFONS

IMATGESSECCIÓ

SIG.SIST 699.091...

ROSER GARRIGA I VIDALSUBFONS

699

091

SUBSECCIÓ

 ANYS

SUPORT IMATGES

Retrat de dos nois a la platja de Lloret 1931 500.37.11
Retrat a cos sencer de dos nois asseguts a la platja de Lloret. Porten vestuari de
festa.

Desconegut

Retrat d'un grup de joves entaulats 1931 500.37.12
Retrat a cos sencer d'un grup de joves asseguts en una taula d'un bar. Estan amb
les mans agafades en germanor.

Desconegut

Retrat d'un grup de persones a Can Roviralta 1932 500.37.13
Retrat a tres quarts de cos d'un grup de persones a Can Roviralta, als jardins de
Santa Clotilde. Entre ells hi ha la Sra. Vidal, quarta per mà esquerra i també altres
membres de la família Garriga.
Desconegut

Retrat de la Sra. Garriga en una roca 1930 ca 500.37.14
Retrat a cos sencer de la Sra. Vidal asseguda en una roca de Sa Carabera. Porta
vestuari de diari.

Desconegut

Grup de persones als jardins de Santa Clotilde 1932 500.37.15
Grujp de persones, la família Roviralta i la família Garriga, passejant pels jardins de
Can Roviralta, anomenats de Santa Clotilde.

Desconegut

Festa a Can Roviralta 1932 500.37.16
Retrat a cos sencer d'un grup de persones als Jardins de Santa Clotilde. Es tracta
dels propietaris, la família Roviralta i també la família Garriga.

Desconegut

Retrat de dues noies i una bicicleta 1932 500.37.17
Retrat a cos sencer de dues noies, la del darrere la Sra. Vidal, i una bicicleta.
Porten vestuari de diari.

Desconegut

Retrat d'una parella en bicicleta 1942 500.37.18

Desconegut
Al revers posa  l'any i els
noms dels personatges.

La família Vidal a Santa Cristina 1942 500.37.19
Retrat a cos sencer d'un grup de dones a Santa Cristina, la família Vidal. Porten
vestuari de diari.

Desconegut
Al revers posa
l'emplaçament i l'any.

Retrat d'un grup de persones a Las Arenas 1942 500.37.20
Retrat d'un grup de persones, la família Vidal, a Las Arenas. Estan en un jardí.

Desconegut
Al revers consta la data i
l'emplaçament
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INVENTARI GENERAL

 FOTOST / DIMENS. / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOSFONS

IMATGESSECCIÓ

SIG.SIST 699.091...

ROSER GARRIGA I VIDALSUBFONS

699

091

SUBSECCIÓ

 ANYS

SUPORT IMATGES

Retrat d'un grup de persones entaulades a Las Arenas 1942 500.37.21
Retrat d'un grup de persones, la família Vidal, entaulades en una casa de Las
Arenas. Han fet un àpat en un gran menjador.

Desconegut
Al revers consta la data i
l'emplaçament.

Retrat d'un grup de dones al Passeig Verdaguer 1943 500.37.22
Retrat a tres quarts de cos d'un grup de dones de la família Vidal en un banc del
Passeig de mossèn Jacint Verdaguer. Porten vestuari de festa.

Desconegut

Retrat d'una àvia i el seu nét 1943 500.37.23
Retrat a tres quarts de cos d'una àvia, la Sra. Vidal, i el seu nét al davant d'una
porta. Porten vestuari de diari.

Desconegut
Al revers dóna informació
de l'any.

Retrat de tres dones en un bosc 1943 500.37.24
Retrat de tres dones assegudes a sota d'uns pins d'un bosc del terme de Lloret.
Porten vestuari de diari.

Desconegut
Al revers consta
l'emplaçament i la data.

Retrat d'una família dinant a Montserrat 1943 500.37.25
Retrat d'una família asseguda en un bosc de Montserrat en una sortida. En la
imatge estan menjant.

Desconegut

Grup de persones a Sant Pere del Bosc 1943 500.37.26
Grup de persones a Sant Pere del Bosc en la festivitat de la Mare de Déu de
Gràcia. En la imatge, una noia a dalt d'un cavall.

Desconegut
Al revers consta la data i
l'emplaçament.

Noia a dalt d'un cavall a Sant Pere del Bosc 1943 500.37.27
Grup de persones a Sant Pere del Bosc en la festivitat de la Mare de Déu de
Gràcia. En la imatge, una noia a dalt d'un cavall.

Desconegut

Família Garriga Vidal a Sant Pere del Bosc 1943 500.37.28
Imatge de la família Garriga Vidal a Sant Pere del Bosc per la Mare de Déu de
Gràcia. Porten un cavall.

Desconegut

Família Garriga Vidal a les escales de la Creu de Sant Pere del 1943 500.37.29
Família Garriga Vidal a les escales de la Creu de Sant Pere del Bosc. Porten
vestuari de diari.

Desconegut

Família Garriga Vidal a Sant Pere del Bosc 1943 500.37.30
Família Garriga Vidal a Sant Pere del Bosc en la festivitat de la Mare de Déu de
Gràcia.

Desconegut

3Pàgina -



INVENTARI GENERAL

 FOTOST / DIMENS. / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA
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 ANYS

SUPORT IMATGES

Retrat de la família Garriga Vidal a Sant Pere del Bosc 1943 500.37.31
Retrat de la família Garriga Vidal i un cavall a Sant Pere del Bosc en motiu de la
festivitat de la Mare de Déu de Gràcia.

Desconegut

Retrat de la Sra. Vidal a les escales del Castell d'en Plaja 1943 500.37.32
Retratr a cos sencer de la Sra. Vidal asseguda a les escales del Castell de'en
Plaja. Al seu darrere, la platja de Sa Caleta i Es Vano.

Desconegut

Retrat de la Sra. Vidal de perfil 1943 500.37.33
Retrat a primer plànol de perfil de la Sra. Vidal des de Sa Caleta, amb una vista
general de la població al fons.

Desconegut

Retrat de la Sra. Vidal i uns nens a Es Gurugú 1943 500.37.34
Retrat estiuenc de la Sra. Vidal des del mirador d'Es Gurugú, asseguda amb uns
nens. Al fons, una panoràmica de la població de Lloret de Mar.

Desconegut

Retrat de la Sra. Vidal a Sa Caleta 1943 500.37.35
Retrat a cos sencer de la Sra. Vidal asseguda al mirador de Sa Caleta. Al fons, la
població.

Desconegut

Targeta postal amb un grup de dones i nens a Sa Carbera 1900 ca 500.37.36
Retrat a cos sencer d'unes dones i nens de la família Vidal  asseguts a la platja de
Sa Carbera, amb una barca al seu darrere. També es veuen estris de pesca.

Desconegut

Família Vidal a la platja de Santa Cristina 1900 500.37.37
Retrat a cos sencer de la família Vidal asseguda a la platja de Santa Cristina en un
dia de tardor, possiblement.

Desconegut

Retrat de la família Vidal a Cala Banys 1900 ca 500.37.38
Retrat a cos sencer de la família Vidal asseguda a la taula de pedra de Cala Banys
en motiu d'una berenada.

Desconegut

Retrat d'alguns membres de la família Vidal 1900 ca 500.37.39
Retrat a cos sencer d'alguns membres de la família Vidal en un camí. Porten
vestuari de festa.

Desconegut

Família Vidal al mirador de Santa Cristina 1900 ca 500.37.40
Imatge que mostra la família Vidal asseguda a sota del gran pi de Santa Cristina.

Desconegut
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Retrat d'un grup d'alumnes del col·legi Cor de Maria 1900 ca 500.37.41
Retrat a cos sencer d'un grup de nenes del col·legi Cor de Maria amb possiblement
la seva mestra. Estan situades en un pati interior.

Desconegut

Retrat d'un grup d'alumnes del col·legi Cor de Maria 1900 ca 500.37.42
Retrat a cos sencer d'un grup d'alumnes del Col·legi Cor de Maria sostenint uns
bastons. Estan en un pati interior.

Desconegut

Retrat a primer plànol d'una senyora 1945 ca 500.37.43
Retrat a primer plànol de la Sra. Vidal en una foto estudi. Porta vestuari de festa.

Guinau

Retrat d'un home amb barret 1955 ca 500.37.44
Retrat a mig cos d'un home amb barret i vestuari de festa.

Desconegut

Grup de joves al Vilar de Blanes 1930 500.37.45
Retrat a cos sencer d'un grup de joves asseguts en un camp de la zona del
Santuari de la Mare de Déu del Vilar de Blanes. Porten vestuari de festa.

Desconegut

Retrat d'unes noies Vidal a Sant Pere del Bosc 1930 500.37.46
Retrat d'unes noies de la família Vidal assegudes en un dels indrets de Sant Pere
del Bosc en motiu de l'Aplec.

Desconegut

Grup de persones ballant sardanes 1930 500.37.47
Grup de persones ballant sardanes a la Plaça d'Espanya i altres al seu voltant
mirant-ho. Porten vestuari de festa.

Emili Martínez
Al revers consta l'autor.

Grup de joves a punt d'iniciar el Ball de Plaça 1930 500.37.48
Targeta postal que mostra un grup de joves a punt d'iniciar el Ball de Plaça. Hi ha
l'orquestra i la gent mirant al seu voltant.

Emili Martínez

Retrat de la família del Mas Aromir 1930 500.37.49
Targeta postal que mostra el Mas Aromir i la família que hi vivia asseguts al seu
davant. Es veu també el gos de la casa.

Desconegut

Cotxe antic i els seus ocupants 1930 500.37.50
Cotxe antic i els seus ocupants descansant en un mirador de la carretera de Tossa.
Al fons, el mar.

Desconegut
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 FOTOST / DIMENS. / NOTESTITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOSFONS

IMATGESSECCIÓ

SIG.SIST 699.091...

ROSER GARRIGA I VIDALSUBFONS

699

091

SUBSECCIÓ

 ANYS

SUPORT IMATGES

Retrat d'un equip de futbol 1930 500.37.51
Retrat a cos sencer d'un equip de futbol del Lloret, al davant de la porteria. Hi ha
gent al voltant dels jugadors.

E. Xifra
Al revers consta l'autor.

Grup de gent asseguda per l'Òpera Marina 1931 500.37.52
Targeta postal que mostra una multitud de persones per veure l'obra Òpera Marina
a la platja de Lloret. A l'escenari hi ha els actors.

Emili Martínez
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