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FITXA DE DESCRIPCIÓ. 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

 
1.1 Codi de referència 
   
Codi país  CAT  Codi arxiu SAMLM Codi 699.130 
 
1.2 Nivell de descripció  
 
Inventari de fons documental personal. 
 
1.3 Títol del fons / subfons 
 
FONS PERSONALS. DIVERSOS. JOSEP MARIA FONTRODONA i VALERO. 
 
1.4 Dates de formació  
 
-Dates de creació i agregació: 1992 / 1995 ca. 
 
1.5 Volum i suport      
 
-Audiovisuals:  5 registres en cintes de format Vídeo 8.  
 
TOTAL: 0,10 ml. 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
 
2.1 Nom(s) del(s) productor(s)    
 
Josep Maria Fontrodona i Valero 
 
2.2 Història de l´organisme / Biografia del productor 
 
El Sr. Fontrodona ha treballat durat molts anys al restaurant La Campana. Alhora és 
un gran aficionat al futbol, fet que es posa de manifest en la temàtica principal de les 
seves filmacions. Ha estat entrenador de futbol base i és molt conegut al món 
futbolístic local i de la comarca. 
 
2.3 Història arxivística 
 
La documentació s’ha anat concentrant al domicili de la família Fontrodona al llarg dels 
anys fins a la cessió documental. 
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2.4 Dades sobre l’ingrés 
 
El 10 de juny del 2019 el Sr. Fontrodona va fer cessió al SAMLM d’un total de 10 
cintes amb filmacions en format Vídeo 8 mitjançant l’ingrés extraordinari 2019042.  
 
Durant el mes de juny de 2019 el SAMLM ha portat a terme la digitalització i descripció 
de les cintes que formen part del fons.  
 
Aquest procés ha estat determinant per conèixer de manera detallada el contingut de 
les filmacions. El fons audiovisual en arribar a l’arxiu presentava un bon estat de 
conservació i no va requerir cap actuació de restauració prèvia. Cadascun dels films va 
ser repassat i digitalitzat pel nostre servei d’audiovisuals i se’n conserven dues còpies 
digitals en fitxers MOV (en un mòdul o disc dur extern) i en mp4 (en un servidor intern 
del SAMLM). Pel que fa a les pel·lícules originals, estaven desades en un total de 10 
cintes en format Vídeo 8 de les quals el SAMLM n’ha fet una tria segons la temàtica. 
 
 
3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
3.1 Abast i contingut informatius 
 
Les pel·lícules recullen principalment partits de futbol, sobretot de CF Lloret, i alguns 
fets quotidians de la família. 
 
3.2 Sistemes d’organització 
 
La documentació es guarda en capses normalitzades i es troba en bones condicions 
de conservació en els dipòsits del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar. 
 
L’organització documental s’ha fet seguint un quadre de classificació de caràcter 
funcional. 
 
Les 10 cintes de Vídeo 8 es van entregar en les seves capses originals. Cada bobina 
ha estat descrita per seqüències a la base de dades del SAMLM de manera que les 
diferents parts de les pel·lícules es poden cercar i reproduir de manera ràpida a través 
dels fitxers digitalitzats. Les descripcions inclouen informació rellevant sobre les 
imatges que hi apareixen, la seva durada, el suport i signatura topogràfica per 
identificar on es troben dipositades les cintes originals. 
 
3.3 Avaluació, tria i eliminació 
 
Pel que fa al contingut de les cintes, el SAMLM les va visionar per tal d’avaluar la 
temàtica. Finalment de les 10 cintes, en va seleccionar un total de 5 que contenien 
imatges vinculades amb Lloret. La resta es va retornar al seu propietari per ser de 
contingut estrictament familiar. 
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3.4 Increments 
 
És possible que en un futur es facin noves aportacions. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICCIONS 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. La reproducció de documentació sotmesa 
a la legislació sobre drets d’autoria i/o protecció de dades de caràcter personal 
requerirà autorització prèvia. 
 
4.3 Llengua i escriptura 
 
La pràctica totalitat de la documentació està en català i castellà en alfabet llatí. 
 
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació) 
 
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C i a 
una humitat relativa del 50%. 
 
En general es troba en bon estat de conservació. Les filmacions es poden consultar 
mitjançant accés a còpia digital amb programaris i maquinaris adequats.  
 
4.5 Instruments de descripció 
 
Hi ha un inventari en suport paper que està disponible a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu. 
Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a d’una base de dades informàtica a les 
instal·lacions de l’Arxiu i a través de la pàgina web del SAMLM.  
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
5. 1 Existència i localització dels originals 
 
Els originals són els que el SAMLM ha descrit i guarda a les seves dependències. 
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5.2  Existència i localització de còpies 
 
Es troben còpies digitals dins els servidors del SAMLM adequats per 
l’emmagatzematge d’imatges i audiovisuals com també una còpia de seguretat de les 
filmacions en disc durs externs.  
 
5.3 Documentació relacionada 
 
El SAMLM conserva altres fons patrimonials amb producció audiovisuals de caràcter 
domèstic relacionada amb el món del futbol local: 
 
-610.000 Josep Ribera i Cardona. 
-629.000 Josep Maria Samos i Planas. 
-723.000 Penya Barcelonista de Lloret de Mar. 
 
5.4 Bibliografia 
 
La documentació ingressada no ha estat publicada ni editada amb anterioritat.  
 
 
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 dates 
 
-Classificació, descripció, digitalització i inventari inicial: Marina Garcia i Carbonell i Tito 
Llorca i Ciurana (juny i juliol 2019). 
 
Tot sota la supervisió de Joaquim Daban i Massana, cap del SAMLM. 
 
7.2 Fonts 
 
La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció han estat les 
mateixes filmacions que han estat visualitzades i descrites per el personal 
responsable de fons audiovisuals.  
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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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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
699.130 JOSEP MARIA FONTRODONA i VALERO 

 
500. AUDIOVISUALS 
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Inventari del fons 
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS699

130 JOSEP MARIA FONTRODONA VALERO

PERSONALSFONS

500 AUDIOVISUALS /  /  /

699.130.500SS

1992 caAplec dels Perdons a Santa Cristina. Arrossada a càrrec
de la Penya Xino Xano. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.059.003

1995 caDiverses fotografies filmades en esdeveniments
domèstics i locals. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.062.001

1995 caFilmacions familiars diverses. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /
AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.061.002

1995 caFilmacions familiars. Viatge vacances Canàries. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.058.002

1992 caPartit de futbol del CF Lloret al camp de Blanes. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.059.002

1995 caPartit de futbol del CF Lloret contra UE Tossa. Camp del
Tossa. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.058.003

1995 caPartit de futbol del CF Lloret. Camp del Lloret. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.058.001

1992 caPartit de futbol en un camp no identificat. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.059.004
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INVENTARI

 FOTOST CONTINGUT  ANYS / TIPOL. DOCUM.

DIVERSOS699

130 JOSEP MARIA FONTRODONA VALERO

PERSONALSFONS

500 AUDIOVISUALS /  /  /

699.130.500SS

1995 caPartit del CF Lloret al camp de futbol de Blanes. /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /
AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.061.001

1992 caRecordatori de la primera comunió Eva Serrà i Ribas /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /    CF
Lloret   Futbol

AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.059.001

1992Viatge familiar 27/11/1992 /

 /  /  / FONTRODONA VALERO, Josep Maria /   /
AUDIOVISUALS / CINTA
MAGNÈTICA / VÍDEO 8

410.060.001
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