ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

COL·LECCIÓ DE GRAVATS
1645-1918

Codi de referència
CAR AMR 14.7.

Nivell de descripció
Col·lecció

Títol
Col·lecció de gravats

Data/dates
1645-1918

Volum i suport
Paper

ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Arxiu Municipal de Roses. Ajuntament de Roses.
Fundació Roses, Història i Natura

Història arxivística
La història arxivística de pràcticament tots els gravats és incerta, tan sols se sap quelcom
del seu tractament des del seu ingrés a l’arxiu municipal a partir de donacions (de particulars
i de la Fundació Roses, Història i Natura, la qual adquií un bon nombre de gravats, vegeu
catàleg) i adqusicions. Només es té coneixement dels gravats produïts per l’Ajuntament de
Roses, que foren realitzats com a suport per a projectes d’urbanització del municipi.

Dades sobre l’ingrés
Les dades sobre l’ingrés de cada gravat estan detallades al catàleg de la col·lecció.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
La col·lecció conté gravats del Golf de Roses, la vila de Roses, de la plaça forta de Roses o
del Castell de la Trinitat dels segles XVII al XX.

Sistema d’organització
Descripció correlativa en un mateix nivell de tota la col·lecció de gravats municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent.

Increments
No es descarten increments.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés
Lliure.

Condicions de reproducció
Lliure.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà, francès i alemany.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper, alguns dels gravats que estan afectats per foxing. Sense requeriments tècnics
especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC i catàleg.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
Es desconeix.

Existència i localització de reproduccions
Es desconeix.

Documentació relacionada
Fons Ajuntament de Roses

Bilbiografia
Autors diversos, Atlas Ciutats de Girona, XVII-XX, Girona, COAC. Demarcació de Girona,
1994.
ÀREA DE NOTES

Notes
Alguns dels gravats encara estan emmarcats.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data
AMR, 7 d’octubre de 2014.

Fonts
Les mateixes unitats documentals de la col·lecció, els expedients d’ingressos i donacions, i
el l’acta del ple de l’Ajuntament de Roses del dia 11 de setembre de 1933.

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.

