
CARTOTECA GENERAL UAB



Antecedents

Cartoteca del Departament de Geografia

1981 La col·lecció de mapes dipositats a les 

aules de Geografia esdevenen, de fet, en la 

seva Cartoteca, encara que continuaran 

adscrits a la Biblioteca de Lletres. 

Comencen a aplicar-se les normes 

ISBD(CM) per a la descripció de mapes.



Antecedents

Servei de Documentació Cartogràfica

1986 Reconeixement institucional de la
Cartoteca: es crea el Servei de
Documentació Cartogràfica com a servei
independent, encara que el seu fons
continua adscrit a la Biblioteca de Lletres.
S'inicia la informatització del catàleg. El
mateix any es signa un conveni de dipòsit
de la producció editada per l'Institut
Cartogràfic de Catalunya



Antecedents

Cartoteca General

1995 Es modifica el Reglament del Servei de
Biblioteques i es crea la Cartoteca General com a
unitat de documentació universitària del mateix
rang que les biblioteques de Facultat. La
documentació geogràfica deixa d'estar adscrita a
la Biblioteca d'Humanitats (antiga Biblioteca de
Lletres).

1997 La Cartoteca passa a ocupar una part de la
tercera planta de l'edifici L (Biblioteca
d'Humanitats). Es posa en marxa Geodoc, el
catàleg web de la Cartoteca.



Fons

Volum:

 42.000 fulls de mapes

 1.400 volums d’atles

 15.000 fotogrames (fotografia aèria 

vertical)

Àmbit cronològic: Material modern (S.XX)

Àmbit geogràfic: Tot el món (excepte en 

fotografia)



Consultable des de:

 Catàleg del Servei de Biblioteques de 

la UAB

 Catàleg Col·lectiu de les Universitats 

de Catalunya (CCUC)

 Geodoc – catàleg d’informació 

geogràfica via web 

http://www.bib.uab.es/cartotec/c9/996.htm



Per què Geodoc?

 Àmbits geogràfics es troben millor 

representats de forma gràfica

 Sistemes de biblioteques enfocats 

a format llibre, díficil encaixar-hi 

les peculiaritats dels documents 

cartogràfics: escala, coordenades, 

etc.



Tipus de mapes

- Topogràfics: amb corbes de nivell

- Planimètrics: “callejeros”

- Comunicacions: carreteres, metro

- Especials de base: divisions 

administratives: municipals, censals 

- Geografia Física: geológics, 

vegetació



Tipus de mapes

- Geografia humana: planejament 

urbanístic, cultius

- Funció especial: no s’adeqüen a cap 

de les altres categories

- Basats en imatges: ortofotomapes, 

imatges satèl·lit



EL FONS: Els atles

Ordenats per zones geogràfiques:

Continents, països, comunitats 

autònomes, comarques

Dins cada zona geogràfica, dos grups:

- Generals: geografia física / política

- Temàtics: econòmics, històrics, etc.



Guia de Geodoc

La consulta de Geodoc implica uns 

mínims coneixements previs de 

geografia: ubicació de països al globus 

Si no coneixem la ubicació exacta d’un 

país: Guia de Geodoc

http://www.bib.uab.es/cartotec/C0/guiac.htm


El FONS

Secció de “Referència:

- Diccionaris, inventaris, catàlegs …

- Història de la cartografia

- Reculls de mapes antics



ELS USUARIS

Principals àmbits de procedència dels 

usuaris:

- Ciències ambientals

- Geografia

- Arqueologia

- Història / Prehistòria

- Geologia



ELS USUARIS

 Usuaris de diferents procedències 

utilitzen el mateix tipus de material:

→ el propi usuari és qui ha 

d’extreure la informació que necessita



“Els mapes són construccions socials, ficcions 

si es vol … No són miralls de la natura”

John Rennie Short. Representing the Republic : mapping the United 

States, 1600-1900. London : Reaktion Books, 2001



GRÀCIES

Marta.Gil@uab.es

Cartoteca@uab.es
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