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L’ICGC incorpora el fons Lluís Massanas 
amb instruments topogràfics antics i 
documentació de l’empresa gironina Polux, 
pionera en ortofotomapes 
 

 La Cartoteca de l’ICGC incorpora el fons Lluís Massanas Burcet, un 
dels fundadors de l’empresa Polux, pionera a tot l’Estat en la 
confecció, als anys 1970, de la cobertura ortofotogràfica de tota la 
província de Girona 

 

 
          Alguns dels instruments donats a l’ICGC. 
 
La Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha 
incorporat el fons Lluís Massanas Burcet, constituït per una colꞏlecció 
d’instruments cartogràfics antics i per documentació cartogràfica relacionada 
amb l’empresa gironina Polux, de la qual va ser un dels fundadors. Properament, 
l’ICGC posarà tot aquest fons Massanas a disposició de la ciutadania, per a la 
seva consulta. 
 
La incorporació a la Cartoteca d’aquest fons és fruit de la donació signada el 
desembre de 2020 amb Aurora Serrà, vídua de Lluís Massanas. Reuneix vols 
fotogramètrics de la província de Girona de la dècada 1970-1980 procedents 
dels treballs de Polux; documentació relativa al recull toponímic fet 
específicament per aquesta empresa, i una destacada colꞏlecció d’instruments 
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topogràfics dels segles XIX i XX aplegats per Lluís Massanas, entre els quals es 
troba el teodolit utilitzat per Josep Puig i Cadafalch.  
 
Lluís Massanas Burcet (Girona 1944-2015) fou enginyer agrícola i un dels 
fundadors, l’any 1969, de l’empresa Polux. Massanas va impartir classes a la 
Universitat Politècnica de Girona i també dirigí l’empresa Gestex, dedicada a la 
defensa, la gestió i la valoració de les expropiacions relacionades amb el món 
rural. 
 
Gràcies a contribucions com la de l’empresa privada Polux, bona part de les 
comarques gironines comptava amb dues sèries d’ortofotomapes a la dècada 
dels 1970, quan la resta del territori va haver d’esperar encara 10 anys. Per tant, 
aquests ortofotomapes impresos en paper fotogràfic constitueixen una fita de la 
història de la cartografia de Catalunya per la innovació tecnològica que van 
suposar. 
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