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COL·LECCIÓ XAVIER ROMERO I RODRÍGUEZ      
     
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMG (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2 Col·lecció Xavier Romero Rodríguez 
1.3 1928 – 1937  
1.4 Col·lecció de documents impresos (cartells i programes de cinema i teatre). 
1.5  1.000 documents aproximadament (alguns duplicats) 
     
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1  La col·lecció ha estat generada per Xavier Romero i Rodríguez. 
2.2  Xavier Romero i Rodríguez és col·laborador del Diari de Girona i col·leccionista. 
2.3 La col·lecció es mantingué en mans del donant fins al seu ingrés a l’Arxiu Municipal de 

Girona el 1992. 
2.4 Adquisició per part de l’Ajuntament de Girona al senyor Xavier Romero i Rodríguez el 16 

de gener de 1992 per un import de 575.000 pessetes. 
     
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 La col·lecció està formada per fulls volants i programes de mà que recullen l’activitat 

teatral i cinematogràfica de la ciutat de Girona. 
3.2 Es desconeix si s’ha portat a terme cap operació d’avaluació i tria. 
3.3 En principi, no es preveuen increments a la col·lecció. 
3.4 Els programes de mà més petits o en format díptic estan arxivats en dues carpetes 

d’anelles dins fulles de plàstic i una carpeta i els fulls volants s’han instal·lat en planeres. 
     
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació d’accés lliure per a tots els usuaris. 
4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 

Girona. 
4.3 La llengua majoritària utilitzada en la documentació és el castellà. Hi ha alguns 

documents en català. 
4.4 La col·lecció presenta un estat de conservació bo. 
4.5 Els fulls volants sobre la programació en sales de cinema de Girona han estat catalogats 

dins el Catàleg del Fons i Col·lecció de Cartells i Fulls volants de l’Ajuntament de Girona; 
en total són 268 unitats documentals que estan digitalitzades i també es poden consultar 
al web (Reg. 9196-9763). També estan digitalitzades i catalogades 167 unitats 
documentals al catàleg pendents d’incorporar al web (Reg. 6484-6530: 106728-106837). 
D’altres programes il·lustrats, sobretot cartelleres de pel·lícules, que es trobaven en 
fundes de plàstics i dins carpetes d’anelles, se n’ha fet un catàleg simple i també s’han 
digitalitzat, en total són 145 unitats documentals (Reg. 25986-26086) i s’han reinstal·lat 
en un capsa d’arxiu. 

      
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No existeixen còpies.  
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona poden existir unitats de descripció relacionades en els fons 

de cartells i programes de mà. Es desconeix si existeixen en altres arxius unitats de 
descripció relacionades amb el fons. 

5.4 Bibliografia: 
 Memòria de l’Arxiu Municipal de Girona. Gener-desembre 1992. Ajuntament de Girona, p. 

21. 
      
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 També hi ha dues nòmines, dues factures, correspondència i retalls de premsa. Hi ha 

una relació amb el total de cartells i programes adquirits i la seva valoració. 


