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Col·lecció “Senyores dels Tastets”
Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 21

Volum i
suport

41 positius.

Col·lecció
Col·lecció “Senyores dels Tastets”
Dates de creació: 2014

Àrea de context
Nom del(s)
Joan Antoni Ferran i Sol
productor(s)
Història del(s)
productor(s)
Història
Les fotografies provenen de l’exposició “Senyores dels Tastets”, disposada a la sala
arxivística
d’actes del Casal de Cultura de Matadepera entre els dies 18 de gener de 2014 i dins dels
actes de les festes de Sant Sebastià. El 27 de gener van ser retirades i portades
directament a l’Arxiu Municipal, amb la intenció que allà quedessin dipositades les
ampliacions exposades (29,5 x 40 cm.), a més de la posterior cessió de còpies digitals.
Dades sobre
l’ingrés

L’ingrés de les ampliacions es produí el 27 de gener. La cessió de les còpies digitals i
signatura de l’acta de recepció, l’11 de febrer de 2014.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

Les 41 fotografies són retrats únics de dones de Matadepera que participen als Tastets de
Sant Sebastià.

Sistema
La documentació resta pendent de catalogació.
d’organització
Informació
No es contempla.
sobre
avaluació, tria
i eliminació
Increments

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

Llengües i
escriptures

L’accés és lliure. L’ús és no exclusiu, amb cessió dels drets de comunicació, distribució i
reproducció, sense ànim de lucre, per part de l’Ajuntament.
Les fotografies es van fer per un ús concret d’exposició, de manera que cal considerar
també el dret a l’honor i la pròpia imatge de les persones retratades.
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dels
documents
Instruments
de descripció

Quadre de fons i aquesta mateixa fitxa.

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

Jaume Munuera Bermejo, 8 de maig de 2014.

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.

Un llistat aportat pel propi Joan Antoni Ferran.

