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PROGRAMA
20.10.05

L’Institut Cartogràfic de Catalunya va dur a terme, durant els anys 1990-2000, un cicle de cursos sobre història de la cartografia on es va fer una introducció a l’evolució cartogràfica de les
grans àrees europees i hispanoamericanes i del qual se’n van publicar deu llibres. Cinc anys
més tard, seguint les activitats de dinamització dels treballs de recerca en aquesta disciplina,
la Cartoteca organitza les primeres jornades temàtiques d’estudi de la història dels mapes,
enguany centrades en la cartografia cadastral, amb la idea que puguin tenir continuïtat.
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Fins fa pocs anys no es tenien notícies sobre l’existència de mapes cadastrals a Espanya anteriors al segle XX, amb l’excepció dels que va aixecar la Junta de Estadística en la segona meitat del vuit-cents. Estudis recents han tret a llum diversos exemples de cartografia cadastral
dels segles XVIII i XIX, localitzats en arxius estatals, autonòmics i locals. Es tracta de mapes
manuscrits a escales grans, que donen fe d’uns treballs de cartografia parcel·lària molt acurats.
Amb aquestes Jornades es vol donar a conèixer aquest patrimoni cartogràfic i posar en comú
les recerques que es fan en aquest moment en l’àmbit espanyol.

13.00 h
15.30 h

Cartografía catastral en España (siglos XVIII-XX)
El Institut Cartogràfic de Catalunya llevó a cabo, durante los años 1990-2000, un ciclo de cursos sobre historia de la cartografía donde se hizo una introducción a la evolución cartográfica
de las grandes áreas europeas e hispanoamericanas y del cual se publicaron diez libros. Cinco
años más tarde, siguiendo las actividades de dinamización de los trabajos de investigación en
esta disciplina, la Cartoteca organiza las primeras jornadas temáticas de estudio de la historia de los mapas, este año centradas en la cartografía catastral, con la idea que puedan tener
continuidad.
Hasta hace poco no se tenían noticias sobre la existencia de mapas catastrales en España anteriores al siglo XX, con excepción de los que levantó la Junta de Estadística en la segunda mitad
del ochocientos. Estudios recientes han sacado a la luz diversos ejemplos de cartografía catastral de los siglos XVIII y XIX, localizados en archivos estatales, autonómicos y locales. Se trata
de mapas manuscritos a gran escala, que dan fe de unos trabajos de cartografía parcelaria muy
precisos.
Con estas Jornadas se quiere dar a conocer este patrimonio cartográfico y poner en común las
investigaciones que se hacen en este momento en el ámbito español.
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Presentació Jornades
Conferència inaugural
Cadastral mapping in Europe: Property maps in the service of the state
R. Kain (University of Exeter)
Pausa-Cafè
Primera sessió: Els projectes il·lustrats
La cartografía de los catastros españoles del siglo XVIII
C. Camarero (Universidad Autónoma de Madrid)
Cartografia cadastral de la província de Lleida (segles XVIII-XIX)
J. Burgueño (Universitat de Lleida)
Debat
Segona sessió: La reforma tributària liberal i la cartografia cadastral (I)
Las técnicas de levantamiento de los geómetras
I. Muro (Universitat Rovira i Virgili)
El coste económico de los trabajos catastrales a mediados del siglo XIX
L. Urteaga (Universitat de Barcelona)
La contribución territorial urbana y el catastro, 1893-1933
R. Vallejo (Universidad de Vigo)
Debat
Tercera sessió: La reforma tributària liberal i la cartografia cadastral (II)
Plànols parcel·laris vuit-centistes a Mallorca (1860-66): La participació
de Pere d’A. Peña
V. Rosselló (Universitat de València)
Los atlas parcelarios de la provincia de Barcelona (1851-1883)
F. Nadal (Universitat de Barcelona)
El mapa cadastral de Menorca
T. Vidal (Universitat de Barcelona)
Una interpretació a llarg termini dels canvis d’usos del sòl a cinc municipis
del Vallès central i oriental, entre 1850 i l’actualitat, des d’un punt de vista
del canvi del model energètic del sistema agrari
E. Tello, R. Garrabou, X. Cussó (Universitat de Barcelona)
Debat
Quarta sessió: Cadastre i cartografia al segle XX
Fotografía aérea y catastro en España
F. Fernández (Universidad de Oviedo)
Cartografía catastral en la provincia de Granada
A. Ferrer, A. Nieto (Universidad de Granada)
Cartografia cadastral urbana al segle XX
J. Bernat (Oficina Regional del Cadastre de Barcelona)
Debat
Pausa-Cafè
Cinquena sessió: Aplicacions de la cartografia cadastral i noves perspectives
Estudios de vegetación a partir de la cartografía catastral
C. Fidalgo (Universidad Autónoma de Madrid)
Metodologia emprada i resultats obtinguts pel tractament en SIG
de la cartografia cadastral històrica
M. Badia, F. Rodríguez (Universitat de Barcelona)
Debat
Clausura

