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Adaptació:Adaptació:

2
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Abans: Avui:

Molt temps de cerca Poc temps de cerca

Informació dispersa Informació disponible abundant

Presència a l’arxiu obligatòria No és necessari desplaçar-se a l’arxiu

Què valoren els usuaris?

La immediatesa de l’accés.

Que el sistema ajudi a trobar l’objecte amb facilitat.

Q l’ bj t i i d t t blQue l’objecte sigui detectable.
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Visibilitat:Visibilitat:

33

Setembre 2007: Comença l’aventura

Tot l’any a Sala De setembre a desembre al web

Usuaris presencials = 867 Visites = 9.680Usuaris presencials = 867 Visites = 9.680p

Documents servits = 7.375 Arxius consultats = 183.000

p

Documents servits = 7.375 Arxius consultats = 183.000

Ens havíem fet visibles de cop

La Cartoteca Digital va arrencar amb 12 col·leccions i 9.120 arxius

Avui tenim 28 col leccions i 60 338 arxius
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Avui tenim 28 col·leccions i 60.338 arxius



Què hi cerquen els usuaris a la Cartoteca Digital?Què hi cerquen els usuaris a la Cartoteca Digital?
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La visibilitat ens ha fet sobrepassar l’esfera purament educativa iLa visibilitat ens ha fet sobrepassar l esfera purament educativa i 
d’investigació, i ens ha catapultat enmig del gran públic.

Aquesta divisió toca una mica tots els pals de la nostra complicada 
baralla: 

1. Exposicions

2. Llibres, revistes i altres publicacions, p

3. Cinema, televisió i Internet

4. Fets i gent

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica ICC, 6 de juny de 2013



1. Exposicions1. Exposicions

5

Peces en préstec 

Arxius  

27

541

Hem participat en 96 exposicions
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2. Llibres 2. Llibres La Cartoteca en negre 
sobre blanc
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sobre blanc

231 peticions          1.063 arxius servits 
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2. Revistes i altres
bli i

2. Revistes i altres
bli i

La Cartoteca en negre 
b bl
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publicacions publicacions sobre blanc
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3. Cinema3. Cinema Pel·lícules
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3. Televisió3. Televisió TV3
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3. Televisió3. Televisió Programes i reportatges
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TVEIB3BTVBBC 2Televisions locals i 
altres empresesaltres empreses
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3. Internet3. Internet Sempre dins el núvol
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4. Fets i gent4. Fets i gent Teatre Nacional 
d C t l
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de Catalunya
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4. Fets i gent4. Fets i gent
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Terres de flabiol, de bèsties 

màgiques, gegants, 

campanars amb matraques i 

transports
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4. Fets i gent4. Fets i gent
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Reciprocitat + Complicitat = Fons SACE 
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roda el món i torna al Bornroda el món i torna al Born

15

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica ICC, 6 de juny de 2013



Geodades històriques: Institut Cartogràfic
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de Catalunya

Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67Moltes gràcies per la vostra atenció
http://www.icc.cat
elisenda.ardevol@icc.cat
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