Fons fotogràfic de l'ICC
Casserres
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Berguedà
Parc de Montjuic (08038 - Barcelona)
613

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.01445
1.84125
404056
4652030

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08049-200
Patrimoni documental
Fons d'imatges
Contemporani
XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Institut Cartogràfic de Catalunya - Parc de Montjuic. 08038 Barcelona
Jordi Montlló Bolart
dc., 04/07/2012 - 02:00

Descripció
Fons fotogràfic format per un conjunt de nou fotografies que mostren diverses vistes
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panoràmiques del poble (Plaça i carrer de la Creu, Plaça de Santa Maria), de l'església
parroquial (interior amb el retaule barroc i una d'exterior) i una fotografia de tres pallers de
principis de segle XX.
Observacions:
El fons fotogràfic sobre Casserres procedeix d'un conjunt de 12.000 negatius en blanc i
negre i de fotografies temàtiques (arquitectura, natura, cultura...) procedents dels Països
Catalans que Narcís Cuyàs fa començar a fer a finals del segle XIX i que s'aniria engrandint
amb les fotografies fetes pels seus dos fills.
L'iniciador d'aquest fons va ser Narcís Cuyàs i Parera, cineasta i fotògraf (Vilafranca del
Penedès 1881-Barelona 1953), que s'establí com a fotògraf a Barcelona l'any 1899. Els
seus fills , Enric Cuyàs i Prat (Barcelona 1910-1989) i Narcís Cuyàs i Prat (Barcelona 19201995) continuaren amb la professió. El fons va ser incorporat a la Cartoteca Digital de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya el mes de novembre de 1988.

Història
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya
sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 16/2005, de 27 de desembre , de la
informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i pel Decret 398/2006, de 24
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de
desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a
l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.
L'ICC és adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
Des de la seva creació l'any 1982, i reprenent la tasca iniciada pels serveis geogràfics de la
Mancomunitat i de la Generalitat a l'època de la República, l'ICC ha esmerçat els seus esforços
en situar en uns nivells d'innovació i modernitat els estudis i la producció cartogràfica fets a
Catalunya.
Corresponen a l'ICC, en l'exercici de les competències de la Generalitat sobre geodèsia i
cartografia, les següents funcions:
Establir, gestionar, conservar i millorar la infraestructura física i els sistemes tecnològics
necessaris per a construir i gestionar el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
i el manteniment de les bases de dades topogràfiques que hi donen suport. Dins l'àmbit de les
competències de la Generalitat, el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
(SPGIC) dóna suport a les sèries cartogràfiques de gran escala, a la planificació territorial i
urbanística, al cadastre rústic i urbà, a l'activitat de l'obra pública a Catalunya i a les activitats
anàlogues en què sigui aplicable.
Dur a terme les cobertures d'imatge mètrica aèria del territori de Catalunya, amb sensors actius i
passius, i mantenir aquests sensors i les bases de coneixement i d'informació necessàries per a
tractar les dades geogràfiques i temàtiques produïdes per teledetecció aeroespacial.
Establir i mantenir les bases de dades cartogràfiques i les sèries cartogràfiques que se'n deriven,
les qual donen suport a l'establiment de les sèries urbanes i territorials.
Col·laborar amb els òrgans de l'Administració de l'Estat amb competències de caràcter
cartogràfic i dur a terme la coordinació i la cooperació amb els ens locals de Catalunya en aquest
àmbit.
Dirigir i gestionar la Cartoteca de Catalunya, la qual coordina la recollida i l'estudi de la
documentació geogràfica i cartogràfica existent.
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Crear, estructurar, difondre i mantenir la IDEC, alhora que col·laborar amb altres ens i òrgans de
la Generalitat per dur a terme i millorar de manera permanent aquesta infraestructura.
Elaborar estudis, emetre informes o formular suggeriments en l'àmbit de les seves funcions,
destinats als diferents departaments de la Generalitat o al Govern, a iniciativa d'aquests òrgans o
a iniciativa pròpia.
Publicar i difondre productes cartogràfics.
Organitzar, dur a terme, dirigir, tutoritzar i elaborar programes de recerca, d'innovació i de
formació científica i tècnica en els àmbits de la seva actuació, per si mateix o en col·laboració
amb altres entitats i organismes, en particular amb les universitats catalanes i altres
organitzacions especialitzades en serveis cartogràfics.
Fomentar i promoure els serveis cartogràfics públics i privats, i també la recerca, la docència i el
desenvolupament tecnològic en l'àmbit cartogràfic.

Bibliografia
Enllaços d'interès:
http://www.icc.cat
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