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COL·LECCIÓ FOTOGRÀFICA MARIA ANTÒNIA GUTÉS

Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol

CAT AMMAT 16

Data(es)

1940-1960

Volum i suport

30 fotografies digitals

Col·lecció
Col·lecció fotogràfica Maria Antònia Gutés

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

Maria Antònia Gutés

Dades sobre
l’ingrés

Cessió de 30 fotografies digitalitzades el 2 d’agost de 2010.

...
La sra. Maria Antònia Gutés, treballadora de l’ajuntament de Matadepera a l’àrea
d’urbanisme, va portar una capseta de fotografies familiars, algunes datant de la primera
meitat del segle XX, per tal de mostrar-les a l’arxiver municipal. Davant l’interès que
presentaven algunes d’aquestes es va fer una cessió de còpies digitals per tal que es
conservessin a l’arxiu i es posessin a l’abast del públic, sempre respectant el dret a la
intimitat de la família Gutés.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

La major part de les fotografies són retrats individuals o de grup de persones que han
format part de la família de la cedent, però també mostren indrets del poble de Matadepera
durant la primera meitat del segle XX. Són especialment interessants les fotografies del
secretari de l’ajuntament de Matadepera, Juan Turu Sallés, assassinat l’any 1936, o la
fotografia d’en mossén Ballarí al llit (segurament durant la seva malaltia que provocà una
llarga estada a Matadepera).

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

Increments

Es podria donar el cas que la sra. Maria Antònia Gutés volgués cedir més fotografies.

Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions

Accés lliure amb restriccions respecte a algunes fotografies on apareixen membres de la
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d’accés

família Gutés encara vius, i al respecte del dret a la intimitat i a l’honor caldrà permís de la
família depenent la finalitat a que es vulgui destinar la fotografia.

Instruments de Aquesta fitxa i el catàleg en InMagic.
descripció
Caracterís.
tiques físiques i
requeriments
tècnics

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

Jaume Munuera Bermejo. 23 de març de 2012.

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.

