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COL·LECCIÓ FOTOGRÀFICA BELLÓS

Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol

CAT AMMAT 13

Data(es)

1940-1960

Volum i suport

57 plaques de vidre, 57 positius i 57 negatius

Col·lecció
Col·lecció fotogràfica Bellós

Àrea de context
Nom del(s)
productor(s)
Història del(s)
productor(s)
Història
arxivística

Albert Bellós Agulló

Dades sobre
l’ingrés

57 plaques de vidre comprades pel Patronat de Cultura l’any 1997 al fill d’un antic fotògraf
de postals de la població, el sr. Bellòs.

...
Les fotografies, en suport de vidre, es van comprar per part del Patronat Municipal de
Cultura el 1997 a un membre de la família Bellós, a Puigcerdà. Es van fer còpies en positiu
de les fotografies i es van descriure d’una manera molt sumària. La descripció es millorà
l’any 2000 amb la contractació d’una arxivera.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

La major part de les fotografies retraten indrets del poble de Matadepera durant els anys
1940 i 1960. Destaquen les fotografies de carrers i les vistes generals del poble fetes des
dels voltants naturals, que esdevenen el tipus més comú dins aquest fons.
Per últim, es pot trobar alguna foto d’interiors (com una fotografia de la piscina del Club La
Paloma), però en poc nombre.

Sistema
d’organització

Les fotografies estan catalogades amb una base de dades InMagic i classificades segons
el quadre de classificació obra de M. Àngels Costa i Martorell, arxivera contractada pel
Patronat de Cultura al 2000 per l’organització de l’arxiu d’imatges.

Informació
sobre
avaluació, tria i
eliminació

Les fotografies són de conservació permanent.

Increments

No es preveuen.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
d’accés

Accés lliure.
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Instruments de Aquesta fitxa i el catàleg en InMagic.
descripció
CaracterísTamany plaques 10x15 i reproduccions en paper per contacte.
tiques físiques i
requeriments
tècnics

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Jaume Munuera Bermejo. 13 de gener de 2011.

Regles o
convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers de
Catalunya, 2007.

