
a les terres de parla catalana

El projecte «El món agrari a les terres de parla catalana» 

impulsat per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 

Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món 

Rural pretén facilitar a la societat un coneixement històric del 

sector agrari des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.
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El projecte s'estructura en dues fases:

: creació d'un banc d'imatges que s'allotjarà al repositori Memòria Digital 

de Catalunya : .

: manteniment del banc d'imatges i realització d'una exposició a partir d'una 

selecció de les imatges recollides. Aquesta exposició, que serà itinerant, s'oferirà de forma gratuïta a 

les entitats que hagin participat en el projecte.  

Darrer trimestre de 2009

Durant l'any 2010 

 

http://mdc.cbuc.cat

O R GA N I T Z A :

Patronat format per:

CCEPC
Coordinadorade Centres d’Estudis deParla Catalana

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Centre de Promoció
de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana



Aquesta campanya va adreçada als centres d'estudis, entitats 
culturals, entitats privades, arxius, fons particulars i organis-
mes oficials.
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2.  

3.  

4. 

Localització de fons i col leccions d'imatges dels terri-·
toris de parla catalana vinculades al món agrari, amb l'objectiu de 
crear el banc d'imatges.

:Àmbit cronològic i temàtic
 El període cronològic comprèn des de finals del segle XIX 

fins a l'actualitat.

 Seran d'especial interès aquelles imatges que tinguin com a 
tema:

Els paisatges (paisatges històrics, alta muntanya, paisatges 
terrassats, planes, regadiu, etc.)

Els conreus (cereals, vinya, olivera, patates, farratges, hortali-
sses, flors, cítrics, etc.)

La ramaderia (pasturatge, transhumància, corral, granges, etc.)

L'home, la dona i la terra 

El treball (treball manual, utensilis de treball, bestiar de tracció, meca-
nització del camp, mercats i fires, etc.)

Les formes de vida (la família pagesa, l'habitatge, les festes, etc.)

Sindicalisme i cooperativisme agraris

Catalogació i digitalizació de les imatges:
L'organització facilitarà les eines necessàries per participar-hi (base de dades en format Access, tutorial, 
document d'autorització de drets, fitxa de requisits tècnics de digitalització, etc.). Les entitats que vulguin 
participar en el projecte i no disposin de recursos humans o tècnics, podran adreçar-se als organitzadors que 
realitzaran la funció de punts de suport.

Del material recollit (fitxes, imatges digitalitzades i document d'autorització d'ús) se'n lliurarà una 
còpia al punt de suport corresponent, que bolcarà aquesta informació al repositori Memòria Digital de 
Catalunya. Aquest repositori és d'accés obert i està vinculat al cercador d'abast europeu Europeana.

COM PARTICIPAR-HI?
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 Les imatges escanejades tindran format TIFF i una resolució mínima de 500 dpi/ppp, 
tot i que al banc d'imatges tindran una resolució baixa i una marca d'aigua.

 Ús del fons recopilat:
En atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la 
Llei Orgànica 17/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la 
Resolució de 20 de maig de 2003, sobre l'ús d'imatges, les imatges recollides en aquest banc d'imatges seran utilitzades 
amb destí al projecte "El món agrari a les terres de parla catalana. Banc d'imatges - exposició" organitzat per la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural. Els 
drets de reproducció del material per part de persones o institucions alienes al projecte queda condicionat a l'autorització 
expressa per part de la persona o entitat propietària que cedeix els drets d'explotació de la imatge en concret.

Aquestes dades entraran a formar part de l'apartat "Drets d'imatge" de la base de dades "Món Agrari". Aquesta base de 
dades estarà a disposició dels interessats/des a la seu de CCEPC (c/Maria Aurèlia Campany, 14-16 08001 Barcelona), a la 
seu de l'IRM (Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l'Ebre, N-420. 43770 Móra la Nova) i a la seu de la FMR (Av. Prat de la Riba, 27 
Altell 1a 25008 Lleida). Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu 
electrònic a  o bé . 

 Punts de suport per territoris:
CCEPC: demarcacions de Barcelona, Girona,Catalunya del Nord i Illes Balears.

IRM: demarcacions de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de la Franja, País Valencià i l'Alguer.

Fundació del Món Rural: demarcació de Lleida, Andorra i nord de la Franja.

ccepc2@iec.cat  pineda@irmu.org
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