Fons de fotografies de la Memòria Digital de
Catalunya
Gualba
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Oriental
mdc.cbuc.cat/

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

41.73206
2.50185
458572
4620148

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:

08097-209
Patrimoni documental
Fons d'imatges
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada accessible
Diferents fons de fotografies
P. Barbado. OPC
dv., 15/07/2016 - 02:00

Descripció
La web Memoria Digital de Catalunya és un repositori cooperatiu que conté, en accés obert,
col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. A l'MDC s'hi
troben les còpies digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets, incunables i un
llarg etcètera amb un total de més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya i
procedents de 32 institucions diferents (universitats, biblioteques especialitzades, arxius,
etc.). També s'hi poden consultar més de 300 revistes catalanes antigues digitalitzades a
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través del portal Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de la Biblioteca de
Catalunya. Pel que fa a Gualba es poden veure 183 documents, des de fotos antigues fins
a documents medievals, incloent altres documents on apareix el nom de Gualba.

Història
La Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un repositori cooperatiu des del que es poden
consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu
patrimoni o que formen part de col·leccions especials d'institucions científiques, culturals i/o
erudites catalanes. Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya,
coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i compta amb la
participació d'altres institucions catalanes. La principal finalitat de l'MDC és augmentar la
visibilitat i consulta del patrimoni documental català i per tant, dóna suport a la missió de millorar
els serveis bibliotecaris a través de la cooperació que li és pròpia a l'Àrea de Biblioteques,
Informació i Documentació (CBUC) del CSUC. Aquesta finalitat es concreta en els següents
objectius: Impulsar la digitalització del patrimoni català Fer visibles unes col·leccions que, en la
majoria dels casos per la seva raresa i/o condició física, són d'accés difícil i/o restringit Ser la
interfície que permeti la consulta conjunta d'aquest patrimoni Facilitar els instruments per a la
seva preservació
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http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Gualba/field/all/mode/exact/conn/and/order/title/ad/asc
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