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D’on venim, cap on anem 
Estat actual de la col·lecció 

 
 

 
 
 
 

Col·lecció PAPER 
  

 
 

 10.000 cartells (CEDOC) 
 2.000 cartells cedits Josep 

Vinyals 

 

 
 
 

Col·lecció DIGITAL 
 

 
 

 7.957 cartells al DDD 
 

 6.206 cartells digitalitzats 
 1.751 natius digitals 

 
 

 



 
 

 

Digitalització 
 

analògic  digital 
 
 

PRESERVAR 
DIFONDRE 

 
 



Nous temps, noves idees 

 

Un projecte únic i diferent 
 

  Idea original de Ferran Jorba 
  Produït per la BCHG 
  Amb la col·laboració de la UTP 

 
 

 



Capturar-los digitalment, com i d'on? 
Manualment? 

Fàcil si és per capturar cartells puntuals.  

Si n'hi ha molts, no és possible recordar 
quins s'han capturat.  
 
No és viable com a mètode generalitzat.  
 
Col·leccions concretes: consultes municipals 
sobre la independència, 2009-2011. 
 





Twitter? 

https://twitter.com/NOSTRESINYO/status/697126300394352640 

 



Twitter: xifres a novembre 2016 



Twitter: cartells a novembre 2016 



Què es fa automàticament? 



Què es fa manualment? 



Creació del registre al DDD  
de forma automàtica 





Nou projecte, nova forma de treballar 

Àmbit informàtic 
Ferran Jorba 

Àrea de relacions públiques 
Cristina Azorín 

Àrea de Treball Tècnic 
Tere Sánchez 

Àrea de Treball Tècnic 
Carme Pujol 

Àrea de Treball Tècnic 
Sara-Esther Calvo 

 

Àrea  de coordinació i treball 
Teresa  Santos  



Un projecte amb molt de recorregut 

• Periodisme 
• Comunicació 
• Polítiques 
• Publicitat 
• Història 
• …… 
• Públic en general 
 



Moltes gràcies 
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