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PRESENTACIÓ
Des de l’aparició de la fotografia, el paisatge ha estat una de les temàtiques que més interès 
ha despertat entre els seus practicants. El seu desenvolupament és molt actiu i en els últims 
any s’ha estès encara més en l’àmbit de la fotografia aficionada. Avui la fotografia de paisatge 
és plenament present a la nostra vida diària, i tenim accés a una gran quantitat d’imatges que 
ens ofereixen mirades molt diverses i una constant actualització dels seus continguts.

Aquest és l’origen de l’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge (arxiu.catpaisatge.net), que 
ha passat de ser concebut inicialment com una eina d’ús intern (per la necessitat de l’Obser-
vatori del Paisatge d’organitzar i catalogar les seves pròpies fotografies), a convertir-se en un 
portal i una eina accessible a tothom i que permet catalogar i compartir fotografies de paisatge 
de tothom qui ho desitgi. L’Arxiu té, doncs, l’objectiu d’incentivar la preservació, catalogació, 
producció, difusió i circulació de fotografies de paisatge digitals com a eines fonamentals per a 
la reflexió i l’acció en paisatge.

L’Arxiu neix com una eina dinàmica i en constant actualització, oberta a col·laboracions ben di-
verses: des de l’àmbit professional a l’artístic, passant pels aficionats a la fotografia. Si bé l’Arxiu 
està inicialment pensat per a la fotografia, l’enorme pes de la imatge en general en la societat 
contemporània i la relació cada cop més rellevant que té amb el paisatge obre les portes a 
ampliar-se en un futur amb altres formats (vídeo, il·lustració, etc.)

L’Arxiu s’ha desenvolupat gràcies a la participació de l’empresa Aigües Ter Llobregat, Conces-
sionària de la Generalitat SA, que col·labora des de fa uns anys amb l’Observatori del Paisatge.
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QUÈ ÉS L’ARXIU?
L’Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge (arxiu.catpaisatge.net) és una eina dinàmica per 
preservar, produir, compartir i fer circular imatges dels paisatges de Catalunya, amb la finalitat 
de promoure el coneixement, l’estudi, la conscienciació, la gestió i l’ordenació del paisatge. 
L’Arxiu conté un ampli ventall d’imatges digitals dels paisatges contemporanis catalans proce-
dents de l’activitat de l’Observatori a més d’aportacions d’altres institucions, entitats, fotògrafs i 
particulars.

OBJECTIUS
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Sensibilitzar
Un dels objectius de l’Arxiu és el de potenciar el coneixement del 
patrimoni paisatgístic català, promoure la fotografia de paisatge 
com una eina per a la seva gestió i ordenació, i sensibilitzar sobre 
paisatge en sentit ampli.

Compartir
L’Arxiu promou l’ús, la circulació i fins i tot la creació d’imatges deri-
vades i obre la porta a la recontextualització i la reinterpretació.

Dinamitzar comunitats
L’Arxiu ofereix continguts a les comunitats de fotografia de paisatge 
existents a Internet i al mateix temps dinamitza i incentiva el diàleg, 
la difusió, la reflexió i l’acció en relació amb el paisatge a través de 
les xarxes socials (Instagram, Facebook, i Twitter).

Catalogar i preservar
La majoria de les fotografies que es fan avui són digitals, sense un 
suport físic que garanteixi la seva pervivència. L’Arxiu pretén cata-
logar i preservar imatges digitals en origen dels paisatges contem-
poranis catalans amb l’objectiu que puguin ser consultades per les 
pròximes generacions.

http://arxiu.catpaisatge.net


FONS
L’Arxiu conté un ampli ventall d’imatges digitals dels paisatges contemporanis catalans proce-
dents de l’activitat de l’Observatori, a més d’aportacions d’altres institucions, entitats, fotògrafs 
i particulars.

Procedència del fons

La diverses procedències del fons són:

•	 Fons propi de l’Observatori 
L’Arxiu s’inicia amb imatges preses durant els treballs de camp per a l’elaboració dels 
catàlegs de paisatge de Catalunya i d’altres fotografies dels tècnics de l’Observatori. 

•	 Col·laboracions amb institucions i entitats 
L’Observatori manté col·laboracions amb diverses entitats, institucions i particulars. Es 
tracta de col·laboracions amb escoles de fotografia, màsters de paisatge o institucions 
amb projectes similars al de l’Observatori. L’arxiu és, doncs, una oportunitat per mostrar 
diferents mirades del territori, des de disciplines i ens diversos.  

•	 Aficionats	a	la	fotografia 
La ciutadania també hi pot aportar imatges. Són els mateixos usuaris els qui fan una 
pre-catalogació i inclouen les metadades a la imatge (data, localització, autor). 

•	 Compra d’imatges 
En casos extraordinaris es contempla la possibilitat de comprar imatges a fotògrafs 
professionals i a col·leccions públiques o privades. 

Requisits d’adquisició

El suport de les imatges ha de ser digital, ja que l’Observatori no disposa d’eines i equipaments 
necessaris per la preservació de material analògic. No es descarta la inclusió, més endavant, 
d’altres tipus de continguts com vídeos o il·lustracions.

L’àmbit territorial és el de Catalunya.

L’Observatori es reserva els drets a incloure fotos d’acord amb els seus criteris tècnics, legals i 
de contingut, i eliminar-les en el cas que infringeixi les seves normes i condicions.
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Els usuaris que donin fotografies a l’Arxiu hauran d’acceptar el document de “Termes d’ús i 
condicions” de l’arxiu, on entre altres qüestions declararan que són majors d’edat, que pos-
seeixen els drets d’autor de la/es imatge/s, i que accepten la distribució del material sota la 
llicència Creative Commons “Reconeixement-CompartirIgual”, que permet copiar, redistribuir 
i comunicar públicament l’obra, amb qualsevol finalitat, fins i tot comercial, sempre i quan es 
citi l’autor. També es permet la creació d’obres derivades però única i exclusivament amb una 
llicència del mateix tipus, i sempre i quan aquestes s’afegeixen a l’Arxiu.

L’Observatori no obtindrà en cap cas retribució econòmica derivada de la venda o distribució 
de les imatges donades ni de les pròpies.

Usos

Les imatges de l’Arxiu s’ofereixen sota una llicència Creative Commons, en versions diferents 
segons la procedència de la imatge. A la fitxa de cada foto s’indica la llicència i com cal citar la 
imatge. 

Les imatges que provenen directament de l’Observatori del Paisatge i les que es rebin -en un 
futur- dels usuaris, tindran la llicència “Reconeixement-CompartirIgual” que permet copiar, 
redistribuir, crear obres derivades i comunicar públicament l’obra, amb qualsevol finalitat, fins i 
tot comercial, sempre i quan es citi l’autor.

A continuació es descriuen alguns dels possibles usos i característiques tècniques de les 
imatges:

• Usos il·lustratius: per publicacions impreses (resolució de 300ppp i un mínim de 1500 
píxels pel costat més curt) o online (resolució de 72ppp i 1500 píxels pel costat més 
curt). 

• Difusió online i creació d’una comunitat al voltant de la fotografia de paisatge català a 
les xarxes socials. Les característiques tècniques: qualsevol resolució amb un mínim 
de 600 píxels pel costat més curt. 

• Usos artístics: a exposicions, publicacions físiques i online. Poden ser de qualsevol re-
solució amb un mínim de 600 píxels pel costat més curt.  

• Usos educatius: com a referència documental i per la realització d’exercicis. Poden ser 
de qualsevol resolució amb un mínim de 600 píxels pel costat més curt. 

5



PORTAL DE L’ARXIU
El portal de l’Arxiu d’Imatges (arxiu.catpaisatge.net) és l’eina que dona accés a les fotografies i 
permet buscar-les, visualitzar-les i descarregar-les gratuïtament.

Pàgina d’inici

La pàgina d’inici mostra diferents tipus de paisatges, des dels més escènics als quotidians, 
seguint els principis del Conveni europeu del paisatge i la base del treball de l’Observatori. 
Aquestes fotografies es combinen entre elles a partir d’un tall horitzontal que crea nous paisat-
ges. Des d’aquesta pàgina hi ha l’opció de fer cerques senzilles.
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Cercador

El cercador és accessible des de la pàgina inicial (per fer una cerca simple), si bé dins el portal 
també hi ha l’opció de fer cerques avançades, que es poden fer per lloc, autor, unitat de pai-
satge, paraula clau, o fins i tot per matèries i elements, entre altres aspectes.

Els resultats de cerca es presenten en forma de mosaic, i la informació que es visualitza sota 
cada fotografia és el municipi, la comarca i la unitat de paisatge. Per accedir a més informació 
de la foto cal clicar-hi al damunt.
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Detalls d’una imatge

Un cop dins la fitxa de la fotografia, l’usuari es pot descarregar gratuïtament la imatge, infor-
mar-se de la llicència d’us, quins crèdits ha de fer constar i alhora també pot comunicar errors 
o ampliar la informació.
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Inclusió d’imatges via web (arxiu col·laboratiu)

Un dels aspectes més rellevants de l’Arxiu és que permet a tothom qui ho vulgui la inclusió 
d’imatges via web.

Galeries

Les galeries són seleccions d’imatges escollides pel propi Observatori o bé per “comissaris” 
invitats. Les galeries poden estar relacionades amb activitats de l’Observatori, amb col·labora-
cions amb persones externes a l’Observatori, amb donatius, o bé amb altres mirades.
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PRÒXIMS PASSOS
Potenciar la col·laboració de professionals i aficionats.
Potenciar la col·laboració via web de professionals i d’aficionats a la fotografia que aportin les 
seves imatges, i oferir l’Arxiu com un espai per allotjar-les i compartir-les.

Dinamització de les comunitats
Reforçar l’oferiment del contingut digital de l’Arxiu a les comunitats de fotografia de paisatge 
existents i a les noves que es puguin crear en un futur, i potenciar-ne la seva dinamització.

Creixement del fons
L’Arxiu augmentarà gràcies a les aportacions de fotografies per part d’aficionats i de fotògrafs 
professionals, a partir d’acords amb universitats, a centres educatius, institucions, i amb les 
que s’originin per la pròpia activitat de l’Observatori. En un futur també s’explorarà la col·labo-
ració amb altres arxius privats i/o públics.

Diversificació	dels	formats
L’Arxiu conté inicialment fotografies digitals, si bé l’enorme pes que té la imatge en la societat 
contemporània i la relació cada cop més rellevant que té amb el paisatge obre les portes a 
ampliar-se en un futur amb altres formats (vídeo, il·lustració, etc.).

Àmbit
L’Arxiu conté actualment imatges dels paisatges contemporanis de Catalunya, tot i que en el 
futur es pot explorar la possibilitat d’ampliar-ne l’abast geogràfic més enllà de Catalunya.

 

Observatori del Paisatge de Catalunya
Hospici, 8 – 17800 OLOT
972 27 35 64
centre.documentacio@catpaisatge.net
arxiu.catpaisatge.net
      

       @arxiucatpaisatge
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