
La Cartoteca 
de Catalunya

La Cartoteca de Catalunya és  
un servei de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC) que posa a 
l’abast dels usuaris una col·lecció 
de mapes de tot el món, antics  
i moderns. Es complementa  
amb una biblioteca geogràfica,  
un fons de fotografies aèries  
i de paisatges de Catalunya,  
i diversos fons documentals  
de temàtica lligada al territori. 

El fons de la Cartoteca es pot 
consultar de forma presencial a  
la seu de l’ICC (Parc de Montjuïc) 
o mitjançant el nostre web.  
A més dels catàlegs i inventaris 
de les diverses col·leccions,  
a Internet es troba disponible  
la Cartoteca digital, amb milers 
de mapes i fotografies que poden 
descarregar-se en línia en alta 
resolució. 

Cartoteca de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 00 34 93 567 15 35
www.icc.cat
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Difusió

Publicacions
La Cartoteca du a terme publicacions 
específiques relacionades amb la història 
de la cartografia: facsímils, catàlegs, cursos 
d’història de la cartografia, monografies, etc.

Exposicions
Des de la Cartoteca s’organitzen exposicions 
de cartografia que sovint tenen caràcter 
itinerant. Se n’han fet sobre l’evolució  
dels mapes de Catalunya, la cartografia  
de la Guerra Civil espanyola o els mapes  
dels Pirineus, entre d’altres.

Cursos
S’organitzen cursos i jornades relacionats 
amb cartografia i cartoteconomia.

www.icc.cat/cartoteca

Cartoteca digital
La Cartoteca digital de l’ICC és un dipòsit 
digital que permet cercar, visualitzar i 
descarregar en alta resolució mapes de tot el 
món, des del segle xv fins a l’actualitat. Els 
documents són organitzats per col·leccions 
temàtiques, on tenen especial importància 
els continguts relacionats amb Catalunya 
i el territori, com les còpies de les minutes 
municipals 1:25 000 (1914-1936), els 
mapes de les FECSA (1914-1982) o mapes 
municipals de la Diputació de Barcelona 
(1955-1960). Algunes de les antigues 
sèries de la producció de l’ICC també es 
troben disponibles per a la descàrrega, 
com la primera edició de l’Ortofotomapa de 
Catalunya 1:5 000 (1985-1992) o el Mapa 
de Catalunya d’imatge satèl·lit 1:100 000 
Landsat-5 (1985-1988). També s’hi troben 
més d’11 000 fotografies relacionades amb 
el paisatge i la cultura dels Països Catalans 
del fons del fotògraf Cuyàs, fotografies aèries 
verticals i altres d’obliqües com les del fons 
Gaspar (1929). 
El museu d’objectes cientificotècnics de l’ICC 
també ha trobat el seu lloc a les col·leccions 
digitals, i la majoria dels seus instruments 
cartogràfics, d’agrimensura o navegació ja  
es poden visualitzar a la Cartoteca digital.  
La Cartoteca digital s’inicià el 2002, 
juntament amb un projecte per a escanejar 
el fons cartogràfic. El 2007 s’inaugurà 
la Cartoteca digital i, fins a l’actualitat, 
continua amb un increment de visites i una 
actualització constant dels seus continguts. 
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Serveis

Atenció al públic
La sala de consulta pública de la Cartoteca 
compta amb 12 punts de lectura i és oberta 
a qualsevol persona interessada en el tema 
cartogràfic. Els horaris de consulta els podeu 
trobar a:

Es tanca per Setmana Santa i tot el mes 
d’agost.

Serveis d’informació documental 
La Cartoteca facilita a l’usuari informació 
relacionada amb història de la cartografia, 
cartoteconomia, i també sobre altres 
cartoteques (adreça, tipus de fons, 
condicions de consulta, serveis de 
reproducció, etc.). 

Servei de reprografia
La Cartoteca ofereix serveis de reproducció, 
tant analògica com digital, dels seus fons. 
Cal consultar cada cas amb el personal de 
la Cartoteca, ja que no tot el material es pot 
reproduir, bé per l’estat de conservació, bé 
per altres causes. Cal demanar autorització 
per a publicar qualsevol imatge procedent 
dels fons de la Cartoteca, fins i tot de les que 
es descarreguen per Internet.

Visites col·lectives
Les visites a la Cartoteca poden formar part 
de les visites generals a l’ICC o poden ser 
centrades en el nostre servei. En aquest 
darrer cas, s’han de sol·licitar amb antelació 
a la mateixa Cartoteca.



Biblioteca

Els fons de llibres abraça el període des del 
segle xvi fins a l’actualitat. Des del punt de 
vista de la seva temàtica té un doble vessant: 
la tècnica i la històrica i referencial. Els llibres 
de tipus tècnic corresponen a les matèries 
implicades en la producció cartogràfica: 
fotogrametria, geodèsia, teledetecció, 
sistemes d’informació geogràfica, entre 
d’altres. Els de caire històric i referencial 
tracten temes com ara: història de la 
cartografia, monografies de cartògrafs, 
monografies locals, cartobibliografies, 
catàlegs de les grans cartoteques del món, 
directoris, etc. També hi ha diversos fons 
especials, com el fons IPUR, el qual recull 
documents sobre urbanisme entre les 
dècades dels anys 1960-1980, la biblioteca 
de l’enginyer Josep Maria Puchades i Benito 
(1913-1982), la biblioteca personal del 
geògraf Gonçal de Reparaz (1901-1984)  
i la biblioteca Domènech, especialitzada  
en geografia de Catalunya. 

Cartoteca

Conté documentació cartogràfica: mapes, 
plànols i vistes en qualsevol suport (paper, 
digital), globus o aparells topogràfics.  
La majoria és material imprès encara que 
disposa d’una petita mostra de manuscrits. 
S’hi poden trobar:

Mapes solts
Mapes que no formen part d’atles o de 
llibres. Abracen des del segle xvi fins al segle 
xxi i n’hi ha de tot el món. Els mapes fins 
al segle xvii estan inclosos a la secció de 
reserva. Aquest fons inclou mapes de tot 
tipus i vistes.

Mapes en fulls
La col·lecció més destacada de la Cartoteca 
la constitueixen els mapes en fulls a escales 
mitjanes d’arreu del món. Es tracta 
majoritàriament de cartografia del segle xx 
i dels cinc continents, realitzada per serveis 
cartogràfics oficials. Des de cobertures 
mundials a escala 1:1 000 000 fins a 
cobertures estatals a escales 1:50 000  
o més grans. Aquestes col·leccions es  
veuen notablement incrementades quan  
es refereixen a Espanya o a qualsevol de  
les seves comunitats autònomes i en  
especial a Catalunya.

Fons documental

Constituït per documents de diversa 
procedència, tant personals com 
institucionals, però tots relacionats  
amb qüestions territorials. 

Fons personals
Fons Eduard Fontserè
Fons Pau Vila-Josep M. Puchades
Fons Gonçal de Reparaz
Fons Viladevall-Cerdà
Fons Monés

Fons institucionals
Fons històric del Servei Meteorològic  
de Catalunya
Fons històric del Servei Cartogràfic 
de la Mancomunitat de Catalunya
Fons del Grup d’Estudis Territorials
Fons de l’Oficina d’Informació Urbanística

Fons fotogràfic

Fons Gaspar
Format per un centenar de fotografies aèries 
obliqües de Catalunya fetes l’any 1929 pel 
peoner de la fotografia aèria catalana Josep 
Gaspar i Serra (Manresa 1892-Barcelona 
1970). Totes les fotografies es poden 
visualitzar i descarregar a la Cartoteca digital. 

Fons SACE
Format per fotografies aèries obliqües 
d’indrets de Catalunya, majoritàriament, i 
també de la resta d’Espanya. Correspon als 
fons de l’empresa SACE Sistemas Aéreos 
Comerciales Españoles, ubicada a Barcelona 
i operativa entre 1962 i 1985.

Fons Cuyàs
Fons fotogràfic familiar iniciat per Narcís 
Cuyàs i Parera i continuat pels seus fills 
Enric i Narcís. És format per més de 13 000 
negatius en blanc i negre i en color, consta 
de dues parts ben diferenciades: fotografies 
de paisatges que cobreixen tot Catalunya i 
zones de les Illes Balears, País Valencià i la 
Catalunya del Nord; i fotografies temàtiques 
que abracen els diversos temes: folklore, 
santoral, història i mitjans de locomoció, 
entre d’altres. Totes les fotografies es poden 
visualitzar i descarregar a la Cartoteca digital.

Fons de la Cartoteca de Catalunya Fons de la Cartoteca de Catalunya


