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Evolució de les consultes del SAMLM

1. Accés als documents

Evolució de les consultes del SAMLM
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1.a Les consultes

26617

Any rere any observem com el nombre de consultes
registrades en el nostre Servei d’Arxiu Municipal no
para d’augmentar, una tendència que l’any 2016 es va
consolidar. Si l’any 2015 se’n van produir 23.419, el 2016
foren 26.617. D’altra banda, s’ha produït un augment
del 23,84% dels usuaris per a consultes externes, i un
increment de les consultes virtuals d’un 14,34%. Pel que
fa les consultes administratives, veiem com s’ha produït un
lleuger augment d’un 2,11%.
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Així, es segueix la línia ascendent que es va iniciar el 2010.
Durant un període d’aproximadament un mes les tasques
de trasllat de l’Arxiu Administratiu van fer impossible
atendre les consultes presencials, un fet que també cal
tenir en compte a l’hora d’explicar el descens de consultes
presencials que hem registrat. De totes maneres, cal
remarcar que la tendència que es presentava com un patró
fix s’ha anat consolidat.
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Consultes presencials

Pel que fa a les consultes presencials de particulars, enguany
ha mantingut el descens d’altres anys pel que fa a documents
consultats, però ha augmentat el nombre d’usuaris respecte
a l’any anterior. Les consultes administratives, aquelles
dutes a terme pels mateixos treballadors de l’Ajuntament en
l’exercici de les seves funcions, s’han comportat a l’inversa
de les consultes particulars. Enguany experimenten una
davallada pel que fa als usuaris i un augment del nombre
de documents consultats.
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Consultes virtuals

D’altra banda, el nombre de préstecs de documentació no
retornats l’any 2016 ha augmentat, tal com ja s’esdevingué
el 2015,
any enpresencials
el qual es trencà la tendència
a lavirtuals
baixa que
Consultes
Consultes
hi va haver entre 2008 i 2014. Hem passat, doncs, de 205
préstecs pendents de retornar el desembre de 2015 a 217 el
desembre de 2016.

1.c Les reproduccions

El segon punt que marca la tendència és l’augment de les
consultes virtuals. Considerem consultes virtuals l’accés a la
documentació, o bé a la informació generada pel SAMLM que
es troba en el nostre web. Així amb un creixement respecte a
l’any passat de 14,34% mostra que el web del SAMLM s’ha
convertit en una gran eina que posa a l’abast dels ciutadans
bona part del patrimoni documental de la nostra vila.

El SAMLM ofereix un servei de digitalització de bona part
dels documents que custodia i ho fa a través d’un maquinari
especialitzat que permet que els ciutadans puguin obtenir
còpies digitals de tota mena de documents, com ara plànols,
cartells o mapes. Tot seguint els criteris marcats per la
Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
a la seva Guia de digitalització, obtenim imatges de bona
resolució en els formats digitals (JPEG o PDF) més adients
per a cada document, les quals fem arribar a l’interessat per
correu electrònic o bé amb un dispositiu de memòria externa.

1.b Els préstecs
La tendència dels darrers anys pel que fa els préstecs era d’un
continuat descens, que es trencà momentàniament el 2015.
El 2016, però, aquesta tendència a la baixa s’ha reprès amb
força, incrementada pel trasllat de l’Arxiu Administratiu
a les seves noves dependències, fet que va provocar que
durant unes setmanes no es poguessin realitzar préstecs –ni
consultes- de documentació.

Gràcies a les digitalitzacions aconseguim, en primer lloc,
la preservació de la documentació original i segonament
la comoditat tant dels treballadors de l’Ajuntament com
dels usuaris externs, que poden rebre en format digital els
documents sol·licitats per mitjà del correu electrònic sense
haver de desplaçar-se a l’arxiu.

Consultes, préstecs i usuaris en el període 2008-2016
Any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Virtuals
Consultes
2.101
2.908
1.599
3.077
8.276
14.103
14.490
21.062
24.084

Particulars
Presencials
Usuaris
Consultes
332
1.406
383
1.656
285
1.136
362
1.429
457
1.655
457
1.537
441
1.378
281
1.162
348
843

Administratives
Usuaris
3.507
2.029
1.845
1.581
1.362
1.482
1.025
1.162
923

3

Consultes
4.913
4.262
3.220
2.742
2.072
1.756
1.551
1.655
1.690
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Total
Préstecs
1.413
1.350
1.255
1.137
984
940
646
714
423

Usuaris
3.839
2.412
2.130
1.943
1.819
1.939
1.466
1.443
1.240

Consultes
8.420
8.826
5.955
7.248
12.003
17.396
17.419
23.419
26.617
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L’any 2016, doncs, podem observar com s’ha produït un
augment molt important de les reproduccions realitzades
des del nostre servei d’arxiu, arribant a la xifra total
d’11.116 reproduccions, quan en l’any 2015 no es va
arribar a les 7.000. Les reproduccions es distribueixen així:

Ingressos ordinaris 2016
Àrea

Metres Metres
lineals lineals
0,00

100.000 ALCALDIA
100.100 SERVEIS GENERALS
111 Serveis Jurídics / Unitat jurídica
0,20
112 Serveis Jurídics / Via pública
0,00
130 Organització i Recursos Humans
0,00
140 Arxiu
20,30
150 Informàtica
0,00
160 Oficina Informació i Atenció Ciutadana 0,00
170 Territori
0,00
180 Participació Ciutadana i TICS
0,00
181 Participació Ciutadana / Agenda XXI
0,00
100.200 SERVEIS ECONÒMICS
210 Gestió i Inspecció Tributària
0,00
220 Comptabilitat
0,00
230 Tresoreria i Recaptació Executiva
0,00
100.300 SERVEIS D’URBANISME
310 Planificació i Gestió Urbanística
10,80
320 Obres
3,30
330 Disciplina Urbanística
1,80
100.400 SERVEIS A LA PERSONA
410 Benestar i Família
0,00
420 Esports
0,00
430 Educació
0,00
440 Joventut
0,10
450 Cultura
0,00
460 Biblioteca
0,00
470 Casal del Jubilat
0,00

-Reproduccions de documents textuals: 9.976
-Reproduccions d’imatges: 92
-Reproduccions de documents audiovisuals: 34
-Reproduccions de plànols: 1.014

2. Els ingressos documentals
2.a Els ingressos ordinaris
L’any 2016 ha estat atípic pel que fa els ingressos ordinaris.
La saturació d’espai al dipòsit central i el canvi d’ubicació
del dipòsit administratiu han obligat a l’establiment d’una
suspensió temporal de les transferències documentals de
les diferents oficines municipals cap al Servei d’Arxiu,
amb excepcions puntuals. Així, durant l’últim exercici es
va comptabilitzar l’arribada de 40,30 metres lineals de
documentació, la qual cosa implica que durant el 2016 el
Servei d’Arxiu Municipal va ingressar un 80,88% menys de
documentació respecte al 2015, en el qual es van ingressar
210,80 metres lineals.
Així doncs, la majoria d’àrees municipals no han pogut
transferir la seva documentació de la manera habitual.
Només ha estat possible des de Serveis Públics, Urbanisme,
Serveis Jurídics, Serveis a la Persona i Lloret Turisme. En
els tres últims casos, han estat transferències de documents
especials, com ara material de difusió, fotografies i
documentació en suport digital. Pel que fa a Serveis
Públics i Urbanisme, les transferències fetes s’emmarquen
en el procés de canvi d’ubicació que van patir les oficines
d’aquestes dues àrees a partir de març del 2016.

%
0,00

20,50

50,87

0,00

0,00

15,90

39,45

0,10

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

8,68

0,30
0,00
40,30

0,74
0,00
100,00

100.500 SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA
100.510 Policia Local
0,00
100.520 Protecció Civil
0,00
100.600 SERVEIS DE PROMOCIÓ
620 Comerç i Promoció
0,00
621 OMIC
0,00
100.700 SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT
715 Medi Ambient
0,00
716 Mobilitat
0,00
720 Activitats Mediambientals
0,00
730 Obra Pública i Serveis de Manteniment 3,50
740 Cicle de l’Aigua
0,00
110.000 LLORET TURISME
120.000 NOVA RÀDIO LLORET
TOTAL

Aquest procés ha implicat també la planificació i
desenvolupament de tasques de reordenació i canvis
d’ubicació que han afectat tant el dipòsit administratiu del
Servei d’Arxiu com el dipòsit central. D’altra banda, fins que
les obres de condicionament del nou dipòsit administratiu
no estiguin enllestides, el curs de les transferències
documentals no recuperarà la normalitat.
La documentació ingressada durant el 2016 representa
un total de 3.077 nous registres d’increment en l’inventari
general. En total, aquesta base de dades arriba ja als 252.500
registres, tenint en compte la incorporació dels registres
afegits durant l’any provinents dels ingressos extraordinaris.
Això representa un augment del 3,3% respecte dels 244.520
registres amb què va acabar l’exercici anterior.

–aquest cop per via aèria- gairebé dos-cents anys més tard,
gràcies a l’aportació de Fernando Botet Jantus, descendent
d’aquells primers Botet que es van establir a l’Argentina.
Altres ingressos, com els de les famílies Cardona i Garriga,
els hem de considerar especialment apreciables per la gran
quantitat d’informació que ens ofereixen, tant sobre les
pròpies famílies com sobre el Lloret dels darrers set-cents
anys. En aquest sentit, el fons Garriga ens enllaça l’època
medieval amb la contemporània, partint d’un pergamí de
finals del segle XIII i acabant amb filmacions inèdites de la
família a Cuba, datades fa gairebé una centúria.

2.b Els ingressos extraordinaris
En contrast amb els ingressos ordinaris, durant l’exercici
2016 els ingressos extraordinaris han augmentat
considerablement, tant en nombre com en volum de
documentació. Alguns d’aquests ingressos fan referència a
destacades famílies lloretenques, com els Botet, els Cardona,
els Garriga, els Fàbregas o els Taulina. En aquest sentit, cal
remarcar el curiós cas de les escriptures notarials viatgeres
de la família Botet, que van sortir de Lloret a finals del segle
XVIII o principis del XIX, van fer la travessia de l’Atlàntic
camí del Río de la Plata i han retornat al lloc de partença

Esment a part mereix la figura d’Esteve Fàbregas i Barri,
una de les grans figures literàries i culturals del Lloret del
segle XX. Gràcies als seus descendents, el vastíssim fons
documental que formà i conservà és en procés de tractament
i podrà ser a l’abast dels lloretencs i investigadors ben
aviat. També hem de remarcar especialment l’arribada del
4
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Ingressos ordinaris (en ml)

Ingressos ordinaris (en ml)

CEDENT / DONANT

250

ARPÍ i
MONTERO
BERNAT i
MONTERO

210,80
200

191,30

153,00

151,70

150
143,4

100

105,4

177,5

40,30
67,4

47,6

0

24,2

33,2
16,1

13,8

2012

2013

2014

Dipòsit administratiu

2015

Josep Maria Fons fotogràfic
Família

2016

Dipòsit central

fons documental de l’Obreria de Santa Cristina, una de
les entitats més arrelades i tradicionals de la vida pública
lloretenca.
Dipòsit administratiu
Dipòsit central
Un bon nombre dels ingressos estan formats per filmacions,
tal com hem indicat en el cas de la família Garriga. A
mesura que van passant els anys ens adonem de fins a
quin punt Lloret és ric en la generació i conservació de
fons audiovisuals. Pocs municipis poden agrair l’important
volum d’hores d’imatge en moviment que els lloretencs
han compartit, posant-les a disposició de la comunitat
mitjançant el Servei d’Arxiu: Bernat, Colomer, Mas,
Samos... i un llarg etcètera que us convidem a repassar en
la relació adjunta.

BOTET JANTUS Fernando

Escriptures i protocols
notarials de la família Botet 1697 / 1771

CARCERENY i
Enric
MAYORAL
CARDONA i
Pepita
AUSTRICH
CLUB MARINA CASINET
COLOMER i
Oriol
CARLES
COLL i
DOMÈNECH (a) Isabel
Celina

Material de difusió del
cinema Modern
Fons documental de la
família Cardona
Biblioteca auxiliar
Fons audiovisual;
biblioteca auxiliar

1981

Fons audiovisual i
fotogràfic

1900 / 1960
circa
1925 / 2016
2016
2007
1948
1500 / 1995
circa
1920 / 2000
circa
2016
1987 / 2010
1938

Xavier

Fons fotogràfic

1915 / 1952

GARRIGA i PI

Maria

Fons audiovisual de la
família Garriga

1920 circa

Arbres genealògics

2015

Material de difusió en
suport digital

2008 - 2016

MURO
OBRERIA
DE SANTA
CRISTINA
ORRI
PARÉS i FIAT
PELEGRÍ i
TAULINA
RABELL i RIGAU
RAMÍREZ i
ANDREU

August

Col·lecció de postals
Fons audiovisual i
fotogràfic; maquinari
fotogràfic: insoladora

1928
1850 / 1950
circa

Jordi
Elisabet

Biblioteca auxiliar

2016
1924 / 1926

Jordi

Hemeroteca general;
maquinari fotogràfic
Hemeroteca local; fons
fotogràfic
Partitures

Ignacio

Fons fotogràfic

1914

Ignacio
Marina
Xavier
Pau
Iolanda

Romà

RIBERA i
CARDONA
ROCAS i PALAU
ROVIRA DE
CAMPS
SAGARÓ i
PLANIOL

Josep

Enguany s’han elaborat set propostes d’eliminació de
documentació sense interès històric i sense vigència
administrativa, i en conseqüència s’han eliminat un total
de 20,6 metres lineals de documentació. Concretament,
d’expedients reglats, se n’han eliminat 135 capses, i de
duplicats, esborranys i còpies, 71 capses.

SAIS i RUBIÑO

Agustina

Fons fotogràfic

SAIS i VIDAL

Maria
Carme

Fons fotogràfic
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1910 / 1970

Documentació diversa
família Taulina
Fons documental
Obreria de Santa
Cristina
Biblioteca auxiliar
Cartes nàutiques
Documentació diversa
família Taulina
Col·lecció de postals

RIBAS i ARTAU

SAMOS i
PLANAS
SANTAMARIA i
GUIRADO
TEAGUE
TORRELLAS I
BUIXEDA
VIDAL i
GARRIGA
VINTRÓ i
TAULINA
XIRGU i
ENCESA

1920 / 1940
circa

Hemeroteca local

Enguany, com cada any, i d’acord amb la Llei d’arxius
i documents 10/2001 i amb les Taules d’Avaluació
Documental, hem continuat la nostra tasca d’avaluació i tria
documental, que ens permet eliminar documentació que ha
perdut la seva vigència administrativa el contingut informatiu
de la qual es pot recuperar amb altres sèries documentals.

5

1960 / 2015

Recull de premsa

MONTFULLEDA Dolors
i CARRERAS

Amb els canvis legislatius relacionats amb la transparència
de les administracions públiques, enguany hem fet públic el
registre d’eliminacions. Podeu accedir a l’esmentat registre
en el web del SAMLM dins de l’apartat Informació General
/ Registre d’eliminació de documents.

2016

Arseni

MAS i LLIBRE

L’any 2015 el SAMLM va haver d’atendre de forma urgent el
trasllat i l’habilitació a unes noves dependències del dipòsit
de documentació administrativa; i per aquest motiu, no es
va tramitar cap proposta d’avaluació i tria documental.

1663 / 2001

FRIGOLA i
ROCA
GALLART i
TORRAS

GUARDIOLA i
Elena
APRAXINE
L’AURORA ASSOCIACIÓ DE
DONES
MACIÀ i
Carles
ALDRICH

2.c Avaluació documental

1970 / 2016

Fons audiovisual de Joan 1930 / 1995
Baptista Bernat i Sarró

Fons fotogràfic; material
difusió; projector
COMAS i MORÉ Maria
Assumpció de
domèstic Pathé Baby
DALMAU i
Neus
Partitures
COROMINES
DOMÈNECH i
Joan
Biblioteca auxiliar
MONER
Maria
Partitures
ESQUEU i VALLS Àngela
Fons documental Esteve
FÀBREGAS i
Família
Fàbregas
REBOLLO
Fons documental PiFERRÀNDEZ i
Albert
Planells
MANCHADO
FRESQUET i
Eliseu
Partitures
SERRET
Biblioteca auxiliar;
FRIGOLA i
Arseni
material de difusió; fons
BOSCH
audiovisual

118,5

50

DOCUMENTACIÓ CRONOLOGIA
INGRESSADA

de làmines
Montserrat Col·lecció
d’ebenisteria

1300 / 1900
circa
2008
1841 / 1857
1850 / 1950
circa
1915 / 1952

1926 / 2010
2016
1900 / 1940
circa
1918 / 1940
circa
1920 / 1970
circa

Josep Maria Fons audiovisual

1965 - 1966

documental;
Rosa Maria Fons
biblioteca auxiliar
Família
Fons fotogràfic

1977 / 2014

Mercè

2010 / 2011

Maria
Mercè

Biblioteca auxiliar

Fons documental família
Garriga
diversa
Maria Rita Documentació
família Taulina
Material de difusió;
Montse
reportatges fotogràfics

1959
1287 / 1860
circa
1850 / 1950
circa
2015 - 2016
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3. Activitats i difusió

i l’Obreria: un film de Francesc Coll i Domènech, cedit a
l’Arxiu per Celina Coll, amb imatges de la processó marítima
de Santa Cristina de l’any 1948, aproximadament; un altre
del ciutadà francès André Toussaint, de l’any 1967, amb
imatges, també, d’aquesta processó; també es projectà una
pel·lícula elaborada per en Tito Llorca amb imatges de la
Festa Major de 2015 preses per un dron; i finalment unes
imatges recollides per l’estudiant Àlex Delgado.

3.a Activitats desenvolupades pel SAMLM
Acte de cessió del fons fotogràfic
d’en Josep Valls i Roca
El divendres 26 de febrer a les vuit del vespre es va celebrar
a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de cessió del
fons fotogràfic d’en Josep Valls i Roca (a) Bambi. L’acte va
comptar amb la presència del batlle, Jaume Dulsat, dels
regidors Lluïsa Baltrons i Joan Gou, de l’arxiver municipal,
Joaquim Daban, i d’en Josep Valls mateix.

Visites de centres educatius i formatius
El 28 d’abril un grup d’alumnes del curs de Formació
Ocupacional d’Activitats Administratives organitzat pel
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) van visitar el SAMLM.
Se’ls va explicar el sistema de classificació i conservació dels
documents administratius, així com el tractament i conservació
dels diferents suports documentals presents a l’arxiu.

Els ponents van destacar la gran importància de la cessió
d’aquest fons per a Lloret de Mar, format per unes 50.000
fotografies classificades per temes, tot recordant que
aquestes fotografies retraten molt fidelment la nostra vila,
la seva gent i les persones que la visitaven a l’estiu durant
el boom del turisme.

D’altra banda, el 13 de maig una quinzena d’alumnes de
quart d’ESO del Col·legi de la Immaculada Concepció
van venir a conèixer l’arxiu. Se’ls va mostrar una sèrie de
documents que els havien d’ajudar a redactar el seu crèdit
de síntesi, sobre l’origen del Ball de Plaça i sobre els indians
de Lloret del segle XIX.

Les alumnes de
quart d’ESO
del Col·legi de
la Immaculada
Concepció que
ens van visitar el
dia 13 de maig.

Acte de cessió del fons d’imatges de Josep Valls – Bambi –.
Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)

Acte de cessió en dipòsit del fons de
l’Obreria de Santa Cristina
El divendres 8 d’abril a les vuit del vespre es va dur a terme
a la sala de plens de l’Ajuntament l’acte de formalització de
la cessió en dipòsit del fons de l’Obreria de Santa Cristina
al SAMLM. L’acte era presidit pels regidors Lluïsa Baltrons
i Albert Robert, i l’arxiver municipal Joaquim Daban. Per
la banda de l’Obreria hi eren presents l’obrer major, Arseni
Frigola, els obrers Àlex de Mingo, Josep Fàbregas i Francesc
Batlle, i l’anterior obrer major, Salvador Palaudelmàs, el
qual havia estat la persona encarregada de gestionar l’arxiu
de l’Obreria i que va dur a terme la tasca de classificar,
inventariar i digitalitzar els documents.

Procedència:
SAMLM

Presentació del butlletí Sesmond i
acte de cessió del fons Taulina
El 3 de juny a les set del vespre es va dur a terme a la sala
de plens de l’Ajuntament l’acte de presentació del Sesmond,
el butlletí del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.
L’acte comptà amb la presència dels autors dels diversos
articles publicats en el butlletí: Salvador Palaudelmàs,
Carles Macià, Montse Xirgu i Joan Domènech, així com del
batlle, Jaume Dulsat, la regidora Lluïsa Baltrons i l’arxiver
municipal Joaquim Daban.

Durant l’acte es va efectuar la projecció d’una sèrie de
projeccions audiovisuals relacionades amb Santa Cristina

Durant l’acte també es va fer la cerimònia de signatura
de cessió del fons de la família Taulina. Representant la

Acte de cessió en dipòsit del fons de l’Obreria de Santa Cristina.

Acte de presentació del butlletí Sesmond i de cessió del fons Taulina.

Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)

Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)
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família foren presents a l’acte les cosines Iolanda Pelegrí i
Taulina i Rita Vintró i Taulina, i el gendre d’aquesta darrera,
Ignacio Muro, que realitzà una detallada explicació sobre la
documentació que integra el fons.

Dia Internacional dels Arxius
El dijous 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, el SAMLM
va fer, com cada any, una jornada de portes obertes perquè
els ciutadans puguin conèixer les seves instal·lacions, la
documentació que s’hi custodia i les activitats que s’hi
organitzen.
A més, a les 7 del vespre es va portar a terme a la sala polivalent
del SAMLM un Taller de Genealogia, a càrrec de Santiago de
Llobet i Masachs (doctor en Antropologia Cultural i Social i
diplomat en Genealogia, Heràldica i Dret Nobiliari).

Josep Bernat en l’acte d’homenatge a Joan Baptista Bernat i Sarró
el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)

Taller de genealogia celebrat el Dia Internacional dels Arxius.
Procedència: SAMLM

3.b Presència a la xarxa

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
“El Lloret màgic d’en Bernat”

El nostre Servei d’Arxiu Municipal fa anys que és present a
les xarxes socials perquè creiem que és una eina molt útil a
l’hora de donar a conèixer el valuós patrimoni documental
de Lloret de Mar així com per mostrar a tots els ciutadans
les tasques que duem a terme en el nostre dia a dia. Gràcies
al nostre web, i als nostres comptes de Facebook, Twitter i
YouTube podem difondre les activitats que organitzem, les
tasques que fem i podem mostrar documents de tota mena
custodiats al SAMLM.

El passat 2016 el SAMLM va voler celebrar el 27 d’octubre,
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, fent un homenatge
a en Joan Baptista Bernat i Sarró. Durant l’acte, el seu
fill Josep Bernat en féu una glosa, fent menció dels seus
diferents vessants: com a càmera afeccionat, com a mag i
com a pastisser. Posteriorment es va efectuar la projecció
del vídeo El Lloret màgic d’en Bernat. Retrospectiva dels
anys seixanta i setanta, elaborat pels serveis tècnics del
SAMLM a partir de gravacions d’en Joan Baptista Bernat
que formen part del fons Bernat-Montero, el qual es
conserva en el nostre arxiu. En el vídeo es pot veure el dia
a dia, la vida quotidiana de la vila de Lloret de fa mig segle
i escenes familiars.

El web del SAMLM
Enguany el web del SAMLM ha experimentat grans canvis:
d’una banda, se n’ha millorat l’entorn i, de l’altra, la navegació
s’ha fet més fluïda.

Assistents a l’acte del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Procedència: SAMLM (M. Assumpció Comas)
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El Canal de Youtube del SAMLM

Les millores en el web han comportat una reedició dels seus
continguts, modificant-ne les presentacions i actualitzant-ne
la informació. S’han aprofitat els canvis per incloure nous
apartats en el web. En destaquem els següents:

Pel que fa els vídeos que l’Arxiu ha produït o en els quals
ha col·laborat s’han agrupat en quatre blocs per a facilitarne la cerca, tal com queden distribuïts a l’apartat Producció
audiovisual del web.

· Registre d’eliminacions: hi podeu localitzar aquella
documentació que, segons la normativa vigent, s’ha
d’eliminar. S’hi indica la sèrie documental afectada per
l’avaluació, s’hi inclou una breu descripció dels documents
eliminats, les seves dates extremes i la normativa legal
emprada.

Els vídeos que enguany han tingut una major difusió són: el
del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 2016 (241 visites),
dedicat a Joan Baptista Bernat i Sarró; el del Ball de Plaça,
de la secció Mirades d’ahir (169 visites) i la nadala 2016
(128 visites). Tots aquests, al costat de la resta de vídeos que
configuren la col·lecció del SAMLM, aquest any han tingut un
total de 1.812 visites i de 6.769 minuts de visualització. Fins
al moment, el total de visites ha estat de 7.208 i els minuts de
visualització, 20.741.

· Dipòsit virtual: és una nova eina que permet consultar la
documentació custodiada al Servei d’Arxiu Municipal de
Lloret de Mar de forma senzilla, ràpida i amena. Aquesta
eina està dotada de l’efecte de volta de full per a format
digital (com si es tractés d’una publicació impresa), per a
facilitar-ne la lectura. Actualment disposem de l’Hemeroteca
Local i el Registre i Padrons d’Habitatges.

El SAMLM a les xarxes socials Facebook i Twitter
La pàgina del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar a
la plataforma Facebook té 2.415 seguidors. Segons les dades
estadístiques que facilita Facebook, el perfil dels nostres
seguidors seria el següent:

· Producció audiovisual: aquests anys el Servei d’Arxiu
Municipal ha produït o coproduït diferents documents
audiovisuals amb la voluntat de protegir i difondre el ric
patrimoni documental de Lloret de Mar. Fins ara, aquestes
produccions es trobaven disperses en diferents seccions del
web i és per això que hem volgut crear aquesta nova secció,
on trobareu tots aquests treballs audiovisuals, així com
diverses filmacions externes que han estat dipositades en
aquest SAMLM. De manera fàcil i ràpida, l’usuari pot accedir
a quatre blocs temàtics. Al primer grup Mirades d’ahir,
trobareu diferents documents audiovisuals amb entrevistes,
imatges i notícies que recullen i contrasten la memòria oral
de la nostra població. A l’apartat anomenat Dia Mundial del
Patrimoni Audiovisual, podeu localitzar els diversos treballs
que s’han produït amb motiu d’aquesta commemoració.
Al tercer bloc, Fets i gent, podeu visualitzar projectes
audiovisuals ben diversos: la celebració de la Festa Major
de Santa Cristina l’any 1914, el centenari de la Capella del
Santíssim, el lipdub de l’òpera Marina a l’Arxiu... I finalment,
a l’apartat Nadales hi trobareu una col·lecció de muntatges
audiovisuals per felicitar per les festes de Nadal a partir de
la utilització de diferents documents que es conserven en
aquest Arxiu Municipal.

Per gènere: el 52% són dones, el 46% homes i el 2% no
s’especifica. Per edats: de 13 a 17 anys (1%); de 18 a 24
(7%); de 25 a 34 anys (18%); de 35 a 44 anys (27%); de
45 a 54 anys (24%); de 55 a 64 (14%); més de 65 (9%) Per
procedència geogràfica: de Lloret hi ha 1.220 seguidors
(50%), de Barcelona són 245 seguidors (10%), de Blanes hi
ha 140 seguidors (6%), de Girona són 90 seguidors (4%) i de
procedència diversa –resta de Catalunya, Europa i el món– hi
ha 720 seguidors (30%).
Les 141 entrades o publicacions que hem compartit a
Facebook es poden agrupar segons el tipus de suport i
temàtica i en quatre grans àrees: secció web, on compartim
i donem a conèixer una secció o apartat de la plana web
del SAMLM; imatges, on fem difusió d’una imatge del fons
d’imatges i expliquem un esdeveniment relacionat amb el
dia de la publicació; notícia, àrea relacionada amb un acte o
esdeveniment organitzat per l’Arxiu o en el qual col·labora; i
l’àrea de vídeos, on compartim petits muntatges relacionats
amb un acte amb imatges del fons que custodiem a l’Arxiu
(aquest any les imatges del fons Bernat-Montero han estat les
protagonistes).

· Pregons i pregoners: aquest apartat us ofereix la possibilitat
de conèixer la relació de totes les persones que han llegit el
pregó de la Festa Major de Sant Romà de l’any 1977 ençà.

L’abast de les publicacions és força variable. Hi ha
publicacions que aconsegueixen molta difusió i repercussió
(imatges, vídeos...) i d’altres que no generen tanta expectació.
A tall d’exemple: el muntatge que vam preparar per la Festa
Major de Santa Cristina amb filmacions de la Festa Major de
l’any 1914 va tenir un abast de 76.617 persones, de les quals
11.783 van fer clic per visualitzar-lo.

El conjunt de visites del web del SAMLM ha tingut enguany
un augment d’un 25,27% respecte al 2015. El 2016 hem
tingut 33.057 visites al web, recuperant les que havíem
assolit l’any 2014.
Aquest increment respecte a l’any passat manté, en línies
generals, les tendències dels anys anteriors. L’apartat més
popular és el dels Fons on hom pot trobar informació sobre
els fons custodiats a l’Arxiu així com la documentació
disponible en el web. Destaquem els apartats Arxiu en
línia, Dipòsit virtual, Cercador de fotografies i Descripció
dels fons.
De la resta de seccions voldríem destacar dues pàgines:
l’Històric de notícies, que ha recollit força visites, i Llegendes
i tradicions, que mostra les llegendes de la nostra vila a la
vegada que, en l’explicació corresponent, es contraposa el
fet històric i la llegenda i s’hi ha afegit una bibliografia que
complementa el text.

Hem tancant l’any amb 383.029 visites al nostre perfil
i 37.858 interaccions, és a dir “m’agrada”, publicació
compartida, lectures, etc.
Les publicacions a Facebook durant el 2016 continuen
incorporant hashtags (etiquetes). A partir d’aquestes etiquetes
(un conjunt de caràcters precedit del símbol coixinet #) es
pot accedir a tota una relació de publicacions vinculades a
l’etiqueta. Les nostres etiquetes son: #samlm i #arxiudelloret.
Pel que fa la nostra presència a Twitter, el 2016 ha estat l’any
de la consolidació del perfil del Servei d’Arxiu Municipal de
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5. Trasllat de
l’Arxiu Administratiu

Lloret de Mar en aquesta xarxa social. Tanquem l’any amb
625 seguidors i 250 piulades. Aquestes piulades, tal com
hem vist a Facebook, es poden agrupar en quatre grans
àrees: secció web, imatges, notícies i vídeos. El nostre perfil,
l’any 2016, ha rebut 186.252 visites, de les quals 3.436 han
interactuat o bé visualitzant, compartint o comentant un
contingut publicat determinat.

A principis del passat 2016 l’Arxiu Administratiu es
traslladà a una nova ubicació. L’Ajuntament, amb la
intenció de gestionar millor els seus recursos, va decidir de
portar les seves oficines dels serveis d’Urbanisme, Serveis
Públics, Activitats i l’Arxiu Administratiu, de l’edifici que
tenia llogat a l’avinguda de les Alegries, 8-10, a diferents
instal·lacions de titularitat municipal. És per això que tota
la documentació custodiada a l’Arxiu Administratiu es
va traslladar a un nou dipòsit ubicat a les dependències
municipals situades on abans hi havia la plaça de braus, al
costat del Mercadona.

En conjunt, l’activitat del SAMLM a Facebook i Twitter ha
permès posicionar-nos entre els deu i onze arxius catalans
més actius en les xarxes socials.

4. El Grup d’Amics de l’Arxiu
(GAA)

El trasllat, que implicà el desplaçament d’unes 8.000
capses d’arxiu, equivalents a uns 900 metres lineals de
documentació, va començar el 15 de febrer de 2016, amb
el desmuntatge de les prestatgeries del dipòsit de l’avinguda
de les Alegries, que gradualment es van anar muntant
de bell nou en el dipòsit de les dependències situades a
l’antiga plaça de braus. A mesura que s’anaven instal·lant
les prestatgeries a les noves dependències s’hi anaven
col·locant les capses de documentació administrativa i,
posteriorment, es va dur a terme el trasllat del mobiliari
i el material d’oficina. Com a conseqüència del trasllat,
l’Arxiu va haver de suspendre temporalment les consultes i
reproduccions de documentació.

Com ja va passar l’any 2015, hem vist com aquest any 2016
el nombre de membres del Grup d’Amics de l’Arxiu ha
continuat creixent. Aquest grup es reuneix cada divendres
al matí i gràcies a la seva bona disposició i bona memòria
ens ajuden a identificar indrets i personatges que apareixen
a les fotografies dels diferents fons, les quals projectem en
una pantalla mural.
El motiu principal de l’increment del nombre d’assistents
a les sessions es deu a la projecció del fons d’imatges de
l’editorial Efadós-L’Abans. Aquest fons d’imatges fou
ingressat en el nostre Servei d’Arxiu per l’editorial després
de l’edició del llibre retrospectiu L’Abans de Lloret de
Mar. En aquest cas, hem cregut convenient convidar a
cadascuna de les famílies que van cedir les imatges i que
siguin elles mateixes –alguns dels seus membres- els que
ens ajudin a descriure-les i a identificar els personatges
que hi apareixen. D’aquesta manera s’aconsegueix que les
descripcions siguin molt més precises i detallades. Després
de convidar a cadascuna de les famílies a visualitzar el seu
fons d’imatges en companyia dels membres del GAA, el
nombre de persones que hi participen s’ha incrementat,
atès que alguns membres de les famílies convidades s’han
acabat integrant en la dinàmica del grup.
El nombre màxim de persones que han coincidint
durant una sessió ha estat de 37. Des del SAMLM volem
agrair a tots els membres del Grup d’Amics de l’Arxiu
la seva col·laboració desinteressada que, sens dubte,
contribueix a la preservació de la memòria històrica de
bona part del segle XX a la nostra vila.

Procés de trasllat de la documentació de l’antic Arxiu Administratiu
a les noves dependències de l’antiga plaça de braus.
Procedència: SAMLM

Des que el trasllat va finalitzar, a les darreries del mes
de març següent, hem hagut de passar a l’Arxiu Central
les consultes de la documentació custodiada a l’Arxiu
Administratiu. Els expedients que durant aquest període
havien de ser consultats pel personal de l’Ajuntament o bé
pels ciutadans que ho demanaven s’han hagut de portar
diàriament des de l’Arxiu Administratiu a l’Arxiu Central.
Un cop finalitzada la consulta, els expedients es tornen
immediatament al dipòsit de l’Arxiu Administratiu per a
ser endreçats a les seves capses corresponents.
És previst que les obres d’habilitació del nou Arxiu
Administratiu acabaran a finals de juny de 2017.
Sessió del Grup d’Amics de l’Arxiu.
Procedència: SAMLM
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