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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi de referència  

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 799.006 

1.2. Nivell de descripció  

Inventari. 

1.3. Títol  

FONS ENTITATS I ASSOCIACIONS – SINDICAT DE TURISME DE LLORET DE MAR 

1.4. Dates de formació  

Dates de creació:  1925- 1982 

1.5. Volum i suport  

Capsa de documentació en suport paper. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

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

Sindicat de Turisme de Lloret de Mar 

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

Tenim poques dades sobre aquesta entitat: sabem que es va constituir l’any 1932, probablement dins 
del marc competencial en matèria de promoció turística assumit per la nova Generalitat i els 
ajuntaments sorgits de la II República. La revista local Aires Lloretencs fa referència sovint a les 
activitats desenvolupades per l’entitat.  
 

2.3. Història arxivística  

Aquest conjunt de tres bitllets de paper moneda i una nota impresa signada pel tresorer Artur Margarit i 
Soliva i pel comptador Francesc Mas i Ruhí és una de les poques evidències documentals de la seva 
existència. Segons aquesta nota, els diners en qüestió figuraven com a existència en caixa en el 
moment que l’entitat fou assumida per les noves autoritats un cop finalitzada la Guerra Civil.  
Els bitllets van ser custodiats pel senyor Margarit fins l’any 1982: és llavors quan els lliura a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar com a peça commemorativa en celebrar-se les noces d’or de la vila amb 
el turisme i, en conseqüència, el 50è aniversari de la fundació del propi sindicat. Els bitllets es van 
emmarcar i van restar exposats a l’oficina de turisme ubicada a la Casa de la Vila fins a la remodelació 
que patí a finals dels anys 90 del segle XX. Bona part de la documentació i de peces commemoratives 
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de l’oficina van anar a parar a la nau de la Brigada Municipal. Els bitllets, en canvi, van ser recollits per 
Josep Delemus, funcionari de l’Ajuntament, i portats a aquest Servei d’arxiu l’any 2002. 

2.4. Dades sobre l’ingrés  

La documentació està en bon estat 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  

Bitllets en paper moneda. 

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 poques possibilitats 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 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.  

5.2. Existència i localització de còpies  

5.3. Documentació relacionada  

No consta documentació relacionada. 

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 11/04/2014. 

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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DIVERSES ENTITATSFONS

SUBSECCIÓ

SIG.SIST

DATAASSUMPTE

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
799.06.

SECCIÓ

SIG. TOP

Servei d'Arxiu Municipal

Sindicat Turisme Lloret de MarSUBFONS

1925 / 1928

Bitllets paper moneda : Tres unitats amb valors de 25 , 50 i 100
pessetes / Inclou nota donació Artur Margarit i Francesc Mas al
1982. . . 56.531.8
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