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ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT  

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓ  

Durant l’any 2006 l’Arxiu Històric de la Ciutat ha continuat exercint les competències i 
funcions que li són pròpies dins el sistema arxivístic de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes 
funcions es deriven de la consideració com a centre responsable de la custòdia, tractament, 
conservació i difusió del patrimoni documental generat per l’administració municipal des de 
la creació del règim municipal barceloní a mitjan segle XIII i fins el primer terç del segle 
XIX, d’altres fons documentals que s’han considerat d’interès per a la història de la ciutat, 
així com de materials fotogràfics, sonors, audiovisuals, bibliogràfics i hemerogràfics que 
igualment es consideren d’interès per a la investigació i recerca històrica.  

Les actuacions i activitats desenvolupades durant l’any 2006 es presenten agrupades en sis 
apartats: ingressos de fons; organització i tractament de fons; preservació, conservació i 
restauració; reproducció de documents; consulta i comunicació dels fons i activitats de 
difusió. La memòria es completa amb un apartat inicial dedicat a l’explicació dels objectius i 
projectes generals desenvolupats i uns apartats finals en els quals es detallen, respectivament, 
els convenis i col·laboracions institucionals, la plantilla i activitats del personal, el pressupost 
d’ingressos i despeses, la infraestructura i el volum documental acumulat.  
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Com a aspectes més destacables portats a terme durant aquest any hem de mencionar:  

-Pel que fa a la gestió i tractament dels fons, s’han continuat els treballs 
d’organització i elaboració d’instruments de descripció dels fons arxivístics per 
facilitar la recerca i posar-los a l’abast dels usuaris i investigadors. Així mateix, s’ha 
continuat la informatització del buidat de premsa històric, la gestió de les 
col·leccions hemerogràfiques i bibliogràfiques, i la incorporació de registres 
bibliogràfics retrospectius al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC). També cal destacar la continuació dels treballs de millora de la 
identificació de les sèries i agrupacions documentals del fons municipal medieval i 
modern, així com dels fons i col·leccions fotogràfiques. Aquests treballs hauran de 
facilitar la integració dels fons arxivístics conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
en el sistema AIDA.   

-Pel que fa a la conservació, s’han realitzat els estudis de conservació, la revisió i el 
condicionament de diversos fons i col·leccions. Així mateix, s’ha realitzat la 
restauració de documents de diverses tipologies, d’entre les quals cal destacar: 5 
volums de la sèrie Registres de Deliberacions, 131 bans municipals, 432 pergamins 
del fons municipal, 72 documents cartogràfics i iconogràfics, un centenar de volums 
de diverses col·leccions hemerogràfiques, més de 70 volums del fons bibliogràfic 
històric, i unes 140 fotografies històriques dels segles XIX i XX. D’altra banda, s’ha 
continuat i impulsat la política de digitalització i microfilmació per facilitar la 
consulta i afavorir la conservació dels documents originals. En aquest sentit i entre 
altres, s’ha realitzat la digitalització i/o microfilmació dels 4 volums del Llibre 
Vermell de privilegis, del primer Llibre Verd de privilegis, d’altres manuscrits del 
fons municipal, de  40 volums de la sèrie Registres de Deliberacions del Consell de 
Cent corresponents al segle XVII, d’uns 500 plànols i gravats històrics de la ciutat de 
Barcelona, dels 116 dibuixos del fons Josep Bartolí, de 1.500 fotografies històriques, 
de publicacions periòdiques dels segles XIX i XX com ara La Mosca, El Loro, La 
Ilustración, Caxon del Sastre Cathalan o El Noticiero Universal, i de diverses obres 
del fons bibliografic històric.  

-Pel que fa a la difusió, l’Arxiu Històric ha volgut tenir una participació activa en 
l’organització d’activitats amb motiu dels aniversaris de la proclamació de la Segona 
República i de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Per aquesta raó, els curs 
d’història de Barcelona programat en el marc del Seminari d’Història de Barcelona i 
coorganitzat amb la Fundació Tàpies, s’ha dedicat als primers anys de la Segona 
República amb el títol Barcelona, 1931-1934. L’intent d’assolir una normalitat 
republicana (octubre 2006-gener 2007). D’altra banda, s’han organitzat tres 
exposicions de diferents característiques i formats però totes elles dedicades al 
període 1931-1939: l’exposició inaugural de les noves instal·lacions de l’Arxiu 
Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat, amb el títol Entre la crònica i l’imaginari. 
Fotografies de la Segona República, amb la corresponent publicació; l’exposició de 
petit format programada aquest any al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, amb el títol 
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14 d’abril de 1931: 75è aniversari de la proclamació de la República a Barcelona; i 
una exposició fotogràfica virtual visible a la pàgina web de l’Arxiu Municipal, amb 
el títol L’any 1936 en 36 fotografies. Dins el programa de publicacions del Seminari 
d’Història de Barcelona s’ha editat el volum 11 de la revista Barcelona. Quaderns 
d’Història, i un nou número de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de 
Barcelona. D’altra banda, aquest any s’han publicat els números 35 i 36 de la revista 
Historia, antropología y fuentes orales en coedició amb la Universitat de Barcelona i 
l’associació Historia y Fuente Oral. En l’àmbit de les publicacions cal destacar 
també l’edició d’un nou full de mà informatiu de l’Arxiu Històric de la Ciutat -el qual 
suposa una nova versió i actualització del que s’havia editat l’any 2001-, així com 
d’un tríptic informatiu sobre els fons i serveis de la secció d’Arxiu Fotogràfic de 
l’AHCB, coincidint amb la inauguració de les noves instal·lacions. Finalment, cal fer 
referència també a la publicació del Catàleg de la col·lecció Ronald Fraser de 
testimonis orals de la Guerra Civil Espanyola, dins la col·lecció Inventaris i catàlegs 
de l’Arxiu Municipal.  

 
-Pel que fa a la millora de les infraestructures, l’any 2006 ha estat un any important 

perquè el dia 24 d’octubre el Regidor de Cultura, Sr. Carles Martí, ha inaugurat les 
noves instal·lacions de l’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat a la segona 
planta del Convent de Sant Agustí. L’actuació portada a terme ha consistit en la 
reforma i ampliació dels espais que ja s’ocupaven des de l’any 1994, la qual cosa ha 
permès millorar les condicions de treball, de tractament, d’emmagatzematge, de 
conservació i de consulta i difusió dels fons fotogràfics. 

 
No acabarem aquesta presentació sense fer referència a les dades de consulta dels fons 
documentals i col·leccions custodiats i conservats al centre. En aquest sentit, l’Arxiu Històric 
de la Ciutat continua mantenint-se com una de les institucions arxivístiques més importants 
del país i centre de referència per a la realització de treballs d’investigació i recerca històrica. 
Així, els usuaris presencials han estat 17.910,  mentre que les consultes de documentació 
realitzades han estat 156.122. D’altra banda, les plataformes tecnològiques d’accés remot 
que s’ofereixen a través d’Internet, es consoliden cada cop més com a portal per a l’obtenció 
d’informació bàsica sobre l’Arxiu i els seus fons documentals, per a l’accés als instruments 
de descripció disponibles en línia, o per a la consulta directa d’alguns conjunts documentals 
digitalitzats accessibles en xarxa. Això ho demostren els 234.705 accessos remots efectuats 
durant l’any 2006 a la pàgina web de l’Arxiu i als instruments de descripció disponibles a 
Internet, o les 355.190 consultes efectuades a la selecció de fotografies incorporades a la web 
de l’empresa Digitalbank d’acord amb el contracte existent.   

Xavier Tarraubella i Mirabet  
Director de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
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2. OBJECTIUS I PROJECTES GENERALS DESENVOLUPATS  

A continuació es resumeixen els principals objectius assolits i els projectes i treballs més 
destacats que s’han desenvolupat a l’Arxiu Històric de la Ciutat durant l’any 2006. Cal tenir 
en compte que en aquest apartat només s’indiquen, de manera resumida, aquells objectius, 
projectes i treballs que s’ha cregut oportú ressaltar, ja sigui per seu caràcter general, per la 
seva importància o per tractar-se de noves actuacions. La informació més detallada sobre ells 
i sobre les altres actuacions portades a terme durant l’any es recull en els respectius apartats 
de la memòria.  

• En l’àmbit de l’ingrés, gestió i tractament dels fons:  

− Adquisició de 155 cartes de Francesc de P. Rius i Taulet i del manuscrit del segle 
XVII Rubrica Regio Privilegiorum Civitati Barcinonae Concessorum. -Donació del 
Sr. Pere Maragall i Mira, com a representant de la família, de l’arxiu personal del 
senyor Jordi Maragall format per 73 unitats d’instal·lació.   

− Ingrés de 187 negatius de vidre del període 1900-1920, procedents del Museu d’Història 
de la Ciutat, relatius a imatges de la canalització d’aigües i instal·lacions de la Societat 
d’Aigües de Barcelona.  

− Donació del Sr. Rafael Palacio Tormo de 2.650 negatius relatius a la vida familiar i social 
i a l’urbanisme de la ciutat entre els anys 1950 i 1975.  

− Donació de la Dra. Mercè Vilanova d’una col·lecció de 160 testimonis orals que inclou, 
entre altres, entrevistes relatives a col·lectivitzacions, analfabetisme, deportacions 
d’espanyols a Mauthausen o treball forçat.      

− Ingrés d’una col·lecció de publicacions periòdiques diverses donades per l’Arxiu del 
Districte de Sants-Montjuïc.  

− Continuació dels treballs d’identificació de sèries i agrupacions documentals del fons 
municipal medieval i modern i inici del procés d’elaboració de la nova proposta de 
classificació.   

− Continuació del projecte de catalogació dels pergamins del fons municipal.  
− Finalització de la classificació i catalogació de la documentació del fons personal de 

Rossend Serra Pagès.  
− Inici del tractament arxivístic (classificació, ordenació i descripció) de la documentació 

de la secció Alojamiento y utensilio i de les sèries documentals Cerimonial i Diversions 
Públiques del Fons Municipal Medieval i Modern.  

− Continuació de l’inventari dels fulls volanders del període de la Segona República. -Inici 
del tractament arxivístic de la documentació del fons personal d’Eduard Barba.   

− Realització de nous instruments de descripció dels fons i col·leccions gràfiques i 
iconogràfiques, entre altres: inventari de gravats de vistes de Barcelona dels segles XVI 
al XIX; inventari de la col·lecció de menús; inventari de programes d’audicions de 
sardanes; catàlegs de goigs de la Mare de Déu i Sant Crist en castellà.  

− Finalització del projecte d’identificació i descripció dels fons i col·leccions 
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fotogràfiques, i preparació de la seva publicació. -Inici del projecte de definició i 
normalització del sistema de transferències de documents fotogràfics per part dels 
òrgans i departaments municipals. -Continuació dels treballs d’informatització del 
catàleg manual dels fons bibliogràfics i vinculació al CCUC. -Continuació del projecte 
de catalogació pormenoritzada de la col·lecció bibliogràfica de Guies de Barcelona.  

− -Continuació del projecte de buidat i catalogació d’articles de publicacions periòdiques 
d’interès per la història de Barcelona.     

− -Continuació del projecte d’informatització del buidat de premsa d’història de Barcelona 
mitjançant la seva incorporació a la base de dades creada i incorporació d’imatges 
digitals dels articles.  

− -Continuació del projecte de transcripció de testimonis orals de les col·leccions Dones del 
36 i Joan Casanovas.  

• En l’àmbit de la conservació, preservació i restauració dels fons:  

− Realització del projecte de revisió, desinfecció i condicionament integral del Fons 
Notarial.  

− Realització del projecte de revisió, desinfecció i condicionament integral de la 
documentació de vint sèries del Fons del Veguer.  

− Realització de l’estudi de l’estat de conservació de 200 volums del fons bibliogràfic 
d’Eduard Toda i de 114 volums de la col·lecció de Guies de Barcelona.  

− Restauració de 432 pergamins del fons municipal, de 5 volums de la sèrie Registres de 
Deliberacions del Consell de Cent afectats per tintes ferrogàl·liques, de 131 bans 
municipals i d’altres documents solts dels fons d’Arxiu Medieval i Modern.  

− Restauració de 141 fotografies històriques dels segles XIX i XX de diversos fons i 
col·leccions fotogràfiques.  

− Restauració i enquadernació de 220 volums del fons bibliogràfic històric.  
− Restauració i enquadernació de 768 volums del fons hemerogràfic.  
− Restauració de 72 documents cartogràfics i iconogràfics.  
− Condicionament, canvi de contenidors i protecció amb material de conservació de 

documents dels diversos fons documentals, fotogràfics, bibliogràfics hemerogràfics.  
− Digitalització i/o microfilmació de documents del fons municipal medieval i modern i de 

diversos fons personals, entre altres, 4 volums del Llibre Vermell de Privilegis, el Primer 
Llibre Verd de Privilegis, diversos manuscrits municipals o part de l’epistolari dels fons 
personals Apel·les Mestres i Ignasi Iglesias.  

− Digitalització de 480 plànols i gravats històrics de Barcelona i de 116 dibuixos del fons 
Josep Bartolí.  

− Digitalització de 1.500 fotografies en el marc del projecte de venda d’imatges 
fotogràfiques per Internet.  

− Digitalització i/o microfilmació de diaris i revistes del fons hemerogràfic històric, entre 
altres, El Noticiero Universal, La Mosca, El Loro, La Ilustración, Caxon del Sastre 
Cathalan, El Papitu, Lo Rovell d’ou o El Áncora.  

− Continuació de la microfilmació de la col·lecció bibliogràfica de guies de Barcelona.  
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− Realització de còpies de conservació de testimonis orals de les col·leccions Casanovas, 
Figueres i Dones del 36, en cintes de 60 i 90 minuts.  

• En l’àmbit de la difusió:  

− Publicació del número 11 de la revista Barcelona. Quaderns d’Història, que porta per 
títol La ciutat i les revolucions, 1808-1868, II, el procés d’industrialització, que 
correspon a la segona part de les ponències i comunicacions presentades al VIIIè Congrés 
d’Història de Barcelona (any 2003).   

− Publicació, dins la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, de la 
monografia: Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català, de 
Ramon Grau i Fernández (núm. 8).   

− Publicació dels números 35 i 36 de la revista Historia, antropología y fuentes orales en 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’associació Historia y Fuente Oral.  

− Edició d’un nou full de mà informatiu de l’Arxiu Històric de la Ciutat.  
− Edició d’un tríptic informatiu sobre els fons i serveis de l’Arxiu Fotogràfic de l’AHCB.  
− Publicació del Catàleg de la col·lecció Ronald Fraser de testimonis orals de la Guerra 

Civil Espanyola, realitzat per Lluís Úbeda, dins la col·lecció Inventaris i catàlegs de 
l’Arxiu Municipal.  

− Col·laboració en la publicació de l’obra La problemàtica dels fongs en el patrimoni 
documental, editada per la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat. Aquesta 
publicació recull els materials de la Jornada tècnica que es portà a terme el mes d’octubre 
de 2004, organitzada per l’Arxiu Històric de la Ciutat.   

− Realització de dos cursos en el marc del programa anual del Seminari d’Història de 
Barcelona, dedicats respectivament a: L’exaltació del llibre al vuit-cents. Art, indústria i 
consum a Barcelona (octubre 2005-febrer 2006) i Barcelona, 1931-1934. L’intent 
d’assolir una normalitat republicana (octubre 2006-gener 2007).  

− Exposició inaugural de les noves instal·lacions de l’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric 
de la Ciutat, amb el títol Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona 
República, amb la corresponent publicació.  

− Exposició de petit format realitzada al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, amb el títol 14 
d’abril de 1931: 75è aniversari de la proclamació de la República a Barcelona.  

− Exposició virtual de fotografies per a la pàgina web de l’Arxiu Municipal, amb el títol 
L’any 1936 en 36 fotografies.  

− Coorganització, juntament amb la Facultat de Periodisme de la Universitat Pompeu 
Fabra i en el marc del conveni existent des de l’any 1997, del IX Col·loqui de l’Aula 
d’Història del Periodisme Diari de Barcelona, dedicat en aquesta ocasió als 125 anys de 
La Vanguardia. La documentació al servei de la història d’un diari (29 de maig de 2006)   

− Col·laboració en la Ruta per la Barcelona republicana, organitzada pel Museu d’Història 
de la Ciutat.  

− Col·laboració amb l’Associació de festes de Sant Roc: exposició al vestíbul de l’Arxiu, 
els dies 10-15 d’agost, sobre 100 anys de gegants de Sant Roc de la plaça Nova.  

− Col·locació de plafons informatius i explicatius sobre la Casa de l’Ardiaca i l’Arxiu 
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Històric de la Ciutat al pati i el vestíbul del centre.  
− Nou disseny de les publicacions i dels materials de difusió de les activitats del Seminari 

d’Història de Barcelona, que s’aplicarà a partir de l’any 2007: revista Barcelona 
Quaderns d’Història, col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, i 
elements de difusió dels cursos i dels congressos d’història de Barcelona.  

• En l’àmbit de les infraestructures i la millora de les instal·lacions i serveis:  

− Finalització dels treballs d’ampliació i reforma dels espais de la secció d’Arxiu 
Fotogràfic a la segona planta de l’antic Convent de Sant Agustí. L’actuació realitzada ha 
permès disposar d’una major capacitat d’emmagatzematge dels fons i col·leccions, 
perfeccionar les condicions de conservació i tractament tècnic dels documents, millorar 
els accessos i les condicions de consulta per part dels usuaris, i disposar d’un espai per a 
la realització d’exposicions fotogràfiques. La inauguració de les noves instal·lacions la 
realitzà el dia 24 d’octubre el Sr. Carles Martí i Jufresa, Regidor de Cultura i President de 
l’ICUB.  

− Posta en marxa del nou sistema de climatització de la Casa de l’Ardiaca, el qual permet 
millorar les condicions de temperatura i humitat en els dipòsits de documentació, garantir 
el filtratge de l’aire exterior per evitar l’entrada de microorganismes, i disposar d’un 
programa de gestió i control global informatitzat del funcionament del sistema.  

− Supressió de la necessitat de concertació prèvia de visita i ampliació a dues tardes 
l’horari del servei de consulta de la secció d’Arxiu Fotogràfic. -Actualització del sistema 
electrònic d’obertura i funcionament dels armaris mòbils compactes de dos dels dipòsits 
de documentació de la Casa de l’Ardiaca.  

− Ampliació dels sistemes i serveis de reproducció de documents adreçats als usuaris: 
instal·lació d’un lector-reproductor de microfilms en autoservei a la Sala de Consulta 
General, i oferiment de l’opció d’obtenció de còpies de documents en suport digital.  

− Instal·lació de nous termohigròmetres de reforç en alguns dipòsits de la seu central de 
l’Arxiu per millorar el control i medició de la temperatura i humitat ambiental.  

 
3. INGRESSOS DE FONS   

En aquest apartat es fa constar, sistematitzada d'acord amb l'estructura de seccions de l'Arxiu 
Històric, la informació relativa als ingressos de fons documentals i bibliogràfics que s'han 
produït al llarg de l'any, ja sigui per donació, compra, transferència o qualsevol altra 
modalitat.  

 
Secció d'Arxiu Medieval i Modern:   

− Adquisició de 155 cartes de Francesc de Paula Rius i Taulet (9 de març de 2006).  
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− Adquisició del manuscrit Rubrica Regio Privilegiorum Civitati Barcinonae 
Concessorum (segle XVII), atribuït a Esteve Gilabert Bruniquer, síndic de la ciutat (9 de 
març de 2006).  

− Donació del senyor Pere Maragall i Mira, com a representant de la família Maragall, de 
l’arxiu personal del senyor Jordi Maragall format per 73 unitats d’instal·lació i diverses 
publicacions (19 de juliol de 2006). 

Secció d’Hemeroteca:  

-Nombre d'exemplars de diaris i revistes ingressats durant l'any i gestionats informàticament 
amb el software ABSYS:  

Gener  1.001  
Febrer  944  
Març  1.087  
Abril  895  
Maig  1.005  
Juny  983  
Juliol  1.074  
Agost  638  
Setembre  809  
Octubre  975  
Novembre  965  
Desembre  810  
TOTAL  11.186  

 
-Nombre d'exemplars de diaris i revistes ingressats durant l'any i gestionats manualment:  

Gener   
Febrer  2  
Març  34  
Abril  79  
Maig  38  
Juny  7  
Juliol  47  
Agost  22  
Setembre  8  
Octubre  336  
Novembre  1  
Desembre  400  
TOTAL  974  

 
-Col·lecció Faraudo (col·lecció de números 1): 22 exemplars  

De totes les donacions de publicacions periòdiques rebudes durant l’any cal destacar de 
manera específica la realitzada per l’Arxiu del Districte de Sants-Montjuïc, formada per 469 
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exemplars.  

Total d'exemplars ingressats durant l'any 2006: 12.182 unitats  

Secció de Biblioteca:  

Compra llibre modern  299  
Subscripcions  52  
Compra llibre antic  50  
Donatius  509  
Altres  96  
TOTAL  1.006  

 
Gestió dels donatius per mesos  

Mes  Volums  Agraïments 
Gener  57  7  
Febrer  73  9  
Març  48  6  
Abril  26  4  
Maig  52  8  
Juny  37  6  
Juliol  37  5  
Agost  3  - 
Setembre  64  9  
Octubre  12  2  
Novembre  59  13  
Desembre  41  8  
TOTAL  509  77  

 
Procedència dels donatius de publicacions incorporades al fons bibliogràfic:  

AGBAR, Agència de Salut Pública, Agnès Toda, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de 
Girona, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Pineda, Ajuntament de Reus, 
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Tossa de Mar, Alfons López, Alfons Zarzoso, 
Alianza Evangélica Española, Amics de l’Art Romànic, Àngel Font, Àngels Solà, Antoni 
Noguera i Massa, Antonio Fernández Luzón, Arcadi Espada, Arxiu Municipal del Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi, Arxiu Històric de Protocols, Arxiu Municipal de Barcelona, Arxiu 
Municipal de Palma de Mallorca, Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, Arxiu 
Municipal del Districte de Les Corts, Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí, Arxiu 
Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, Arxiu Nacional d’Andorra, Arxiu Nacional de 
Catalunya, Associació Catalana de Meteorologia, Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, Assumpció Estivill, Ayuntamiento de Toledo, Biblioteca General de l’Ajuntament, 
Biblioteca Pública Arús, Biblioteques de Barcelona, Caixa d’Estalvis Laietana, Caixa de 
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Girona, Càritas, Carles Díaz Martí, Carles Domènech, Casa de Ceuta, Centre d’Estudis Jordi 
Pujol, Centre de Lectura de Reus , Centre de Recursos Barcelona Sostenible, Cercle 
d’Estudis Històrics Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, Cleveland Museum of 
Art, Club Natació Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Colla Antiga de Sant 
Medir, Consorci Sanitari de Barcelona, Coordinadora de les Dones del 36, Coro 
Universitario Galego, Cossetània (Editorial), Daniel Duran Duelt, David Rubio, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Digec, Diputació de Barcelona, 
Districte de Nou Barris, Districte de Sant Martí, Editorial Mediterrània, Eina Escola de 
Disseny, El Periódico de Catalunya, Elena Ràfols, Escola d’Adults Pegaso, Escola 
d’Enginyers Industrials de Barcelona, Fèlix Cucurull, Ferran Aisa, Filmoteca de Catalunya, 
Francesc Vilanova Vila-Abadal, Francesc X. Barca Salom, Francisco Caballero, Fundació 
Amatller, Fundació Carles Pi i Sunyer, Fundació Eina, Fundació Ernest Lluch, Fundació 
Jaume Bofill, Fundació La Caixa, Fundació Lluís , Carulla, Fundació Noguera, Fundació 
Ramon Trias Fargas, Fundació Roca i Galés, Fundació Sant Jeroni, Fundació Utopia, Gaspar 
Feliu Monfort, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Glòria Porrini, Gremi 
d’Editors de Catalunya, Gremi de Galeristes d’Art de Catalunya, Grup de Patrimoni 
Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, Grupo FCC, Hemeroteca Municipal de 
Granollers, ICUB, Imatge i Producció Editorial (Ajuntament de Barcelona), Institut 
Amatller, Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut Català de les Dones, Institut d’Estudis 
Catalans, Institut d’Estudis Gironins, Institut de Ciències de l’Educació, Jaume Capdevila, 
Joan Florensa Jaumeandreu, Joan Fuster Sobrepere, Joan Lluís Marfany, Joaquim 
Romaguera, Jordi Amat Teixidó, Jordi Artigas, Josep Calbet, Josep Guixà, Josep Guixà, 
Josep M. Padrós, Josep Maria Carandell, Josep Maria Domingo i Clua, Josep Maria Figueres, 
Josep Maria Garrut, Josep Maria Ribera i Faig, Josep Murgades, Julio Taltavull, Julio Vives 
Chillida, Kima Moret, La Vanguardia, Lluís Artigas Jorba, Lluís Solsona i Llorens, Lluís 
Úbeda, Lluïsos de Gràcia, Manuel Rovira, Margarita Tintó, María de los Santos García 
Felguera, Maria Verdú, Mercè , Vilanova, Miguel Ángel Velasco, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Defensa, Miquel Almirall, Montserrat Guardiet, Museo Municipal de Arte 
Contemporáneo de Madrid, Museu Barbier- Mueller, Museu d’Art de Sabadell, Museu d’Art 
de Sabadell, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu d’Història de la Medicina, 
Museu de Ciències Naturals, Museu Marítim, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Neus 
Garcia, Nous Horitzons (Revista), Obra Social de la Caixa, Oficina de l’Arxiver en Cap, 
Parlament de Catalunya, Participació Ciutadana (Ajuntament de Barcelona), Pilar Vélez, 
Port de Barcelona, Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Ramon Farrando 
Boix, Ramon Felipó, Ramon Grau, Ramon Ribera Gassol, Regidoria de Dones i Dretas 
Civils, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona, Ricard Bru, Rosa Segura, Santa Eulalia (firma comercial), Sàpiens (Revista), 
Serra d’Or (Revista), Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona, Síndic de Greuges de 
Catalunya, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Soler y Llach, Subdirección 
General de los Archivos Estatales, Taller d’Història de Gràcia, Termcat, Tir Esportiu de 
Barcelona, Torre Jussana Serveis Associatius, Turisme de Barcelona i Yolanda Insa.  

Total de registres bibliogràfics a 31/12/2006  
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Catàleg manual  115.959  
Catàleg automatitzat  24.041  
TOTAL  140.000  

 
Departament de Gràfics:  

Ingressos per via ordinària:.  
− 157 unitats documentals procedents de diferents òrgans i serveis de l'Ajuntament: 

Alcaldia, Atenció al ciutadà, Arxiu Administratiu, Barcelona sostenible-Centre de 
Recursos Humans, Districtes (tots), Institut Barcelona Esports, Institut de Cultura de 
Barcelona, Institut del Paisatge Urbà, Intranet Municipal, Parcs i Jardins, Regidoria 
Ciutat Coneixement, Relacions Ciutadanes i Institucionals, Serveis Urbans i Medi 
Ambient.  

Ingressos per via extraordinària:   
− 299 unitats documentals (fulletons) procedents de diverses entitats barcelonines: 

Amics (varis), Associació Mestres  Rosa Sensat, Associacions (vàries), Centres 
(varis), Consell Superior d’Investigacions Científiques, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundacions (vàries), 
Generalitat de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, Museu Arqueològic, ONG (vàries), Reial Cercle 
Artístic, Teatre Nacional de Catalunya i Universitat de Barcelona. 

Departament de Fonts Orals:  

− Col·lecció Mercè Vilanova: 352 documents orals corresponents a un total aproximat 
de 160 testimonis. Dita col·lecció aplega diversos projectes: La col·lectivització de 
l’empresa Rivière, els analfabets de Baltimore, les Dones del 36, entrevistes 
biogràfiques, els deportats espanyols a Mauthausen, i el treball forçat durant el 
període del Tercer Reich a Europa. 

 
 
Secció d’Arxiu Fotogràfic:   

Transferències d’òrgans municipals:  

Centre  Museu d’Història de la Ciutat  
Quantitat  187 negatius  
Suport  Vidre  
Format  13x18cm i 9x12cm  
Cromia  Blanc i negre  
Temàtica  Imatges de la canalització d’aigües i instal·lacions de  

l’empresa Societat d’Aigües de Barcelona  
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Autor  Desconegut  
Dates extremes:  1900-1920  

 
Centre  Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella  
Quantitat  12 negatius  
Suport  Vidre  
Format  13x18cm  
Cromia  Blanc i negre  
Temàtica  Interiors del Museu Martorell, natures mortes amb  
 taxidèrmies i família Lluís Soler Pujol.  
Autor  Desconegut  
Dates extremes:  1907-1917  

 
Adquisicions per donació:  

− Ofert per la Sra. Carolina Escuer Aynet: 27 positius sobre paper en blanc i negre de 
formats entre 5x12cm i 50x60 cm. que reprodueixen retrats familiars.  

− Ofert pel Sr. Bonaventura Bassegoda Hugas: 214 fotografies en negatiu i positiu de 
suport paper, vidre i poliester en blanc i negre, de formats diversos, que reprodueixen 
retrats familiars, escenes rurals, monuments, marines i activitats culturals, religioses i 
festives.  

− Ofert pel Sr. Rafael Palacio Turmo: 2.650 negatius en blanc i negre de poliester de 
formats pas universal i pas mig, realitzats entre 1950 i 1975, que reprodueixen la vida 
familiar i social a Barcelona així com l’urbanisme de la ciutat i activitats esportives. 
També recullen l’activitat professional com a sastre del donant.  

− Ofert pel Sr. Josep Sintas Mangela: 151 positius sobre paper en blanc i negre de 
formats entre 8x11cm i 18x24cm realitzades entre 1950 i 1956, que reprodueixen 
l’activitat com a pintor de cartells publicitaris del donant.  

Publicacions:  
− El fons bibliogràfic especialitzat en fotografia s’ha incrementat en 102 publicacions: 

67 per compra, 34 per donació i 1 per intercanvi.  

4. ORGANITZACIÓ I TRACTAMENT DE FONS   

En aquest apartat i també sistematitzat per seccions i departaments, es recull la informació 
referent als treballs de classificació, ordenació, revisió, descripció, gestió dels fons o 
col·leccions i altres treballs d'organització dels fons documentals i bibliogràfics 
desenvolupats durant l'any.  
 
Secció d'Arxiu Medieval i Modern:  

− Preparació del Quadre de Classificació del Fons Municipal Medieval i Modern: 
elaboració i aprovació d’un projecte de Quadre de Classificació funcional.  
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− Catalogació en curs de la secció 1A Pergamins municipals: Preparació de l'edició 
dels volums segon (1336-1396) i tercer (1396-1458) del Catàleg dels Pergamins 
Municipals de Barcelona. Tractament documental (ordenació cronològica, 
numeració, segellat, etc.). Redacció de regests. Redacció dels estudis introductoris i 
elaboració dels índexs dels documents regestats amb identificació dels topònims, dels 
noms de persona i les remissions pertinents.  

− Transcripció, estudi i edició del Llibre del Consell (1301-1433), en la part relativa a 
l’elecció dels càrrecs municipals. Aquest projecte es porta a terme en col·laboració 
amb el Departament d’Estudis Medievals de l’Institut Milà i Fontanals del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona.      

− Catalogació en curs de la secció 1K Alojamiento y utensilio (segles XVIII-XIX). 
Identificació i ordenació de la documentació de 10 caixes.   

− Catalogació en curs de la sèrie 5E.II Fulls volanders: 700 documents del període 
1933-1936.  

− Finalització i autoedició del catàleg (4 volums) del Fons personal de Rossend Serra i 
Pagès (5D.61), format per 7.400 documents en 61 unitats d’instal·lació.   

− Ordenació, classificació i catalogació de la Documentació personal de Francesc de 
Paula Rius i Taulet (5D.79), formada per 155 documents en 1 unitat d’instal·lació.   

− Inici de l’ordenació, classificació i catalogació de l’epistolari del Fons personal 
d’Eduard Barba (5D.74), format per 3 unitats d’instal·lació.   

− Catalogació en curs de la Col·lecció Sigil·logràfica Catalana (Ms. 8B-284 a 8B.290): 
1.810 registres.  

− Inventari en curs de la sèrie 1B.XXI-Diversions públiques: 5 registres.   
− Inventari en curs de la sèrie 1D.XX-Diversions públiques: 600 registres.  
− Inventari en curs de la sèrie 1C.XXII-Cerimonial: 88 registres.  
− Classificació i inventari de la Col·lecció de diapositives de documents de la Secció 

d’Arxiu Medieval i Modern: 111 registres. 

Secció d’Hemeroteca:  

Catalogació de noves publicacions i modificacions dels registres introduïts al software 
ABSYS:  

ABSYS  Registres 
nous  

Registres 
modificats 

Llibres  Exemplars 
nous  

Exemplars 
modificats  

CCUC 
nous  

Gener  19  5   19  11  4  
Febrer  17  15  3  17  3  6  
Març  13    13  7   
Abril  8    8  5  8  
Maig  2  10   2  10  2  
Juny  18  12   18  1  5  
Juliol  16  5    16  4  2  
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Agost  4  2   4    
Setembre  8  10   8  2  4  
Octubre  8  9   8  3  3  
Novembre  8  4   8  1  2  
Desembre  5  7   5    
TOTAL  126  79  3  126  47  36  

 
Total de registres de publicacions periòdiques introduïts a Absys: 4.443  
 
Catalogació de noves Autoritats creades i introduïdes al software ABSYS: 5.850  
 
Recepció i gestió d'exemplars amb el software ABSYS, de les publicacions periòdiques  
ingressades durant l'any:  
 

2005 
Cartes de 

reclamació 
d’exemplars 

Reclamació per 
correu electrònic 

Petició de revistes 
noves 

Saludes 
d’agraïment 

Gener  66  53  9  4  
Febrer  44  74  5  7  
Març  38  66  16  1  
Abril  44  17  1  3  
Maig  45  21  4  4  
Juny  49  28  5  2  
Juliol  85  56  2  1  
Agost  96  18  1   
Setembre  39  15  4  2  
Octubre  65  21  11  1  
Novembre  55  12  13  1  
Desembre  52  19  3  1  
TOTAL  678  400  74  27  

 
Base de Dades HEME (Catàleg Topogràfic BRS):  

− Títols/registres modificats durant l'any: 3.512 -Total títols/registres catalogats des 
de l'any 1995 fins l'actualitat: 14.191  

Taula desglossada de registres nous i modificats a la base de dades HEME:  

Any 2006 Nous registres Registres modificats 

Gener  6  389  
Febrer  6  155  
Març  28  805  
Abril  6  697  
Maig  62  772  



  Arxiu Històric de la Ciutat
Casa de l’Ardiaca 
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 318 11 95 
Fax 93 317 83 27 
arxiuhistoric@bcn.cat 

 
 

15 
 

Juny  29  461  
Juliol  10  61  
Agost  2  30  
Setembre  5  19  
Octubre  2  37  
Novembre  8  40  
Desembre 1 46 
TOTAL 165 3.512 

 
Base de Dades de la Col·lecció Faraudo (CRUF) (Col·lecció de números 1):  

− Títols/registres catalogats durant l’any 2006: 2.511  

Taula desglossada de registres nous de la base de dades CRUF:  

Any 2006  Nous registres  
Gener  1  
Febrer  31  
Març  1  
Abril  30  
Maig  5  
Juny  3  
Juliol  73  
Agost  1696  
Setembre  89  
Octubre  484  
Novembre  169  
Desembre  1  
TOTAL  2.511  

 
Notícies ressenyades en la Base de Dades ARTI (Buidat de Premsa d’Història de Barcelona):  

2006 Nous registres Registres modificats 
TOTAL 182 184 

 

Del buidat de premsa d'història de Barcelona en suport paper s'han  informatitzat amb 
imatges escanejades un total de 194 notícies.  

Total de notícies introduïdes a la Base de Dades ARTI des de l'any 1993: 27.080  

Total de notícies del buidat de premsa consultables a les Bases de Dades concatenades de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat i el Gabinet de l'Alcaldia: 267.829  

Donacions i intercanvis de publicacions periòdiques:   
− Seguint amb la política de intercanvis de duplicats i especialització en revistes 

editades a Barcelona ciutat, s’ha donat a l’Arxiu Nacional d’Andorra els 
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exemplars de la publicació El poble andorrà dels anys 1936-1937. 

Secció de Biblioteca:  

En la continuació de la catalogació retrospectiva dels fons bibliogràfics, aquest any s’ha 
catalogat tot el fons amb signatura topogràfica A9 (llibres d’història editats fora de 
Barcelona) i la col·lecció Galeria de Catalans Il·lustres.  

Els treballs de catalogació realitzats es desglossen de la manera següent: 
 

Catalogació  Absys  CCUC  
Registres bibliogràfics de noves 
adquisicions  1.648  403  

Reconversió del catàleg manual  2.050  864  
Fons bibliogràfic de l’Arxiu Fotogràfic  111   
Buidat d’articles de revistes i congressos *  783   
Guies de Barcelona **  308  142  
Fons Toda (Llibres de Viatges)  40  40  
Ampliació la catalogació matèria anècdotes 165   
Monografies convertides en sèrie  175   
TOTAL  5.280  1.449  

 
Catalogació d’autoritats  5.815  
Modificació d’autoritats  291  
Registre d’exemplars afegits a antigues catalogacions  439  

Registre d’exemplars volums nous  1.006  
 
*Articles sobre Barcelona dels títols següents: Congrés d’Història de Barcelona (3er : 1993 : Barcelona), Congrés 
d’Història de Barcelona (7è : 2001 : Barcelona), Barcelona quaderns d’Història, Anuario de Estudios Medievales, Historia 
y Fuente Oral, Documentos y Estudios, Pedralbes : revista d’història moderna, Estudis d’història agrària, Acta Historica et 
Archaeologica Mediaevalia, Gimbernat, IV Congreso de Historia Social de España, Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo, Miscel·lània Ernest Lluch i Martín, II Jornades de Joves Historiadors i Historiadores, Gaceta Municipal de 
Barcelona.  
** Guies de Barcelona catalogades, de les quals (184) reben una catalogació pormenoritzada.  
 
Departament de Gràfics:  

Classificació i ordenació:  
− Ordenació alfabètica dels fulletons d’entitats barcelonines ingressades durant l’any.  
− Ordenació geogràfica de la col·lecció de marques comercials de paper. Segle XIX.  
− Ordenació temàtica de la col·lecció de marques comercials aparegudes a les capçaleres 

de calendaris. Principis del segle XX.   
− Classificació i ordenació geogràfica dels fulls d’audicions de sardanes i música 

popular catalana a Catalunya i Mallorca. Anys 1908-1969.   
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− Classificació i ordenació alfabètica per entitats dels fulls d’audicions de sardanes a la 
ciutat de Barcelona. Segle XX.   

− Classificació i ordenació temàtica dels documents gràfics de l’Exposició Internacional 
de Barcelona de 1929.  

− Ordenació cronològica de la col·lecció de menús procedents del Museu d’Història de 
la Ciutat. Anys 1888-1941.  

− Ordenació cronològica de rifes de la Reial Junta de la Casa de la Caritat.   
− Ordenació per advocacions dels Goigs de la Mare de Déu en castellà. Segle XVIII.  
− Ordenació per advocacions dels Goigs del Sant Crist en castellà. Segles XIX-XX.  

Descripció (inventaris i catàlegs realitzats):  

− -Catalogació amb la base de dades VICA:  
-Cartells: 71 unitats   
-Dibuixos: 206 unitats  
-Gravats: 349 unitats  
-Plànols: 17 unitats  

 
− -Altres inventaris i catàlegs:   

-Inventari dels gravats de vistes de Barcelona. Segles XVI-XIX: 199 unitats.  
-Inventari de la col·lecció menús. Anys 1888-1941: 203 unitats.   
-Inventari dels documents gràfics de l’Exposició Internacional de Barcelona 
de 1929: 144 unitats.  
-Inventari dels fulls d’audicions de sardanes a Catalunya i Mallorca. Anys 
1908-1969: 274 unitats.  
-Catàleg dels Goigs de la Mare de Déu en castellà. Segle XVIII: 180 unitats.   
-Catàlegs dels Goigs del Sant Crist en castellà. Segles XIX-XX: 205 unitats.   
-Catàleg de marques comercials en paper. Segle XIX: 159 unitats.   
-Catàleg de marques comercials de calendaris. Principis del segle XX: 163 
unitats.  
-Catàleg de rifes de la Reial Junta de la Casa de la Caritat de Barcelona. Anys 
1830-1844: 111 unitats.  

 

− -Índexs i llistats:  
-Índex d’advocacions dels Goigs de la Mare de Déu en castellà. Segles 
XIX-XX.  
-Índex d’advocacions dels Goigs de la Mare de Déu en català. Segles 
XIX-XX.  
-Índex de fulls religiosos en català. Segles XIX-XX.     
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Departament de Fonts Orals:  

Les tasques de descripció realitzades han estat les següents:  
-Unitats documentals: 817 cassetes, 24 CD, 20 DVD, corresponents a 723 testimonis 
orals.   
-Registre d’entrada: 1 nou registre, amb un total de 817 documents.   
-Base de dades: 1 nou assentament i actualització de 47 registres, amb un total de 641 
registres.  
-Documents orals transcrits: 46 documents, corresponents a 15 testimonis de les 
col·leccions Dones del 36 i Joan Casanovas, que apleguen un total de 1.106 planes 
editades.  

Secció d’Arxiu Fotogràfic:   

• Guia-Inventari dels fons i col·leccions:   

Enguany s’han realitzat els treballs preparatoris per a la publicació de la Guia dels fons i 
col·leccions de l’Arxiu Fotogràfic de l’AHCB: disseny de la publicació, redacció dels textos, 
selecció i reproducció de les il·lustracions i seguiment del treball de disseny gràfic i 
maquetació.   

• Projecte de reforma i ampliació dels espais:  
 
Els treballs d’execució de les obres de reforma i ampliació i la preparació de la inauguració 
de les noves instal·lacions han condicionat el normal funcionament. D’una banda, s’ha 
dedicat més del 60% dels temps a les tasques derivades del seguiment i adaptació a una 
situació d’obres; d’altra banda, no s’han pogut portar a terme moltes de les tasques habituals 
de tractament arxivístic i de conservació de les fotografies. Així mateix, aquesta situació ha 
incidit també en el normal funcionament del servei de consulta en haver d’adoptar mesures 
de restricció temporal en l’accés als documents per part dels usuaris i investigadors.  
 
• Contracte amb l’empresa Digitalbank per a la digitalització i venda d’imatges dels fons 
fotogràfics: 
 
Enguany les tasques relacionades amb aquests contracte han estat: seguiment de la 
implementació a la web dels pactes del contracte i selecció, documentació, conservació i 
enviament de 1.500 fotografies.  
 
• Projecte d’organització del sistema de transferències de fotografies de l’Ajuntament de 
Barcelona:  
 
S’ha iniciat el procés de definició dels sistema de transferències de documents fotogràfics de 
l’Ajuntament de Barcelona. La tasca s’ha endegat amb l’estudi de la producció fotogràfica 
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dels diferents centres, departaments i serveis de l’ICUB que en generen. Val a dir que el 
projecte tot just s’està començant.  
 
• Projecte de normalització de les reproduccions de fotografies:  
 
Aquest projecte té per objectiu determinar i normalitzar quins documents cal reproduir, quan 
i en quins formats i suports es farà en cada cas. Aquest any s’ha iniciat la seva redacció i la 
realització de proves amb les reproduccions digitals.  
 
• Assessoraments:  
 
S’ha assessorat al Museu d’Història de la Ciutat (MHCB) en la redacció d’un conveni entre 
l’ICUB-MHCB i el Sr. Ignasi Marroyo, per a la cessió dels drets d’explotació del fons 
fotogràfic El Mercat del Born, anys 1960-1970.  
 
• Col·laboracions:  
 
S’ha col·laborat amb el projecte Vol Virtual per Barcelona per a la selecció de fotografies de 
punts emblemàtics de la ciutat per a les noves capes històriques que s’incorporen al projecte 
(http://bcn.cat/volvirtual/).  
 
 
 
5. PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ   

Seguint la dinàmica dels darrers anys, els esforços s’han concentrat en el control organolèptic 
i ambiental de tots els dipòsits i documentació per tal de detectar qualsevol patologia o brots 
microorgànics que poguessin afectar els documents. Per això, s’ha portat a terme un 
seguiment permanent de les condicions de temperatura i humitat en els dipòsits per garantir 
les condicions òptimes de conservació, i s’ha coordinat la realització d’anàlisis 
microbiològiques periòdiques. Enguany ha fet la posta a punt del nou sistema de 
climatització de la Casa de l’Ardiaca per la qual cosa, el Servei de Conservació i Restauració 
ha estat molt implicat en el seguiment de l’obra, en la familiarització amb el sistema 
informàtic de gestió del clima, i en la verificació de les dades climàtiques de cada dipòsit. 
Així mateix, la reforma i ampliació dels espais de l’Arxiu Fotogràfic a la segona planta de 
l’Antic Convent de Sant Agustí, amb una actuació important de condicionament dels 
diferents dipòsits, ha suposat també un seguiment exhaustiu del nou sistema de climatització 
instal·lat i de regulació de les condicions ambientals.  

Com a mesures específiques més destacades indicar que s’ha avançat en la neteja sistemàtica 
de la documentació d’alguns dipòsits; s’ha portat a terme la revisió i desinfecció 
individualitzada dels documents del fons Notarial, d’una part del fons del Veguer i de la 
documentació de 14 unitats d’instal·lació d’altres fons de la Secció d’Arxiu Medieval i 
Modern; s’ha realitzat la neteja i tractament individualitzat de 1008 fotografies; i s’han 



  Arxiu Històric de la Ciutat
Casa de l’Ardiaca 
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 318 11 95 
Fax 93 317 83 27 
arxiuhistoric@bcn.cat 

 
 

20 
 

elaborat 25 informes de condicions de les fotografies deixades en préstec en comodat o 
restaurades externament.  

En relació a les actuacions habituals de restauració, preservació i condicionament dels fons, 
les intervencions desenvolupades durant l’any 2006 han estat les següents:  

• Restauracions realitzades per tècnics de l’Arxiu:  

-2 llibres i 25 bans de la Secció d’Arxiu Medieval i Modern.  
-11 diaris i 16 revistes de la Secció d’Hemeroteca.  
-9 llibres i 5 opuscles de la Secció de Biblioteca.  
-32 dibuixos i 5 aquarel·les del Departament de Gràfics.  
-103 fotografies de la Secció d’Arxiu Fotogràfic.  

 
• Restauracions realitzades per encàrrec:  

-432 pergamins municipals, 5 volums i 106 bans municipals de la Secció d’Arxiu 
Medieval i Modern. 
-43 diaris i 29 revistes de la Secció d’Hemeroteca.  
-63 llibres de la Secció Biblioteca.  
-29 plànols, 3 gravats i 3 mapes del Departament de Gràfics.  
-38 fotografies de finals de segle XIX i principis del XX de gran format, de la Secció 
d’Arxiu Fotogràfic.  

 
• Enquadernacions realitzades per encàrrec:  
 

-427 diaris de la Secció d’Hemeroteca.  
-242 revistes de la Secció d’Hemeroteca.  
-143 llibres de la Secció de Biblioteca.  

 
• Actuacions de condicionament del fons:  
 

-Protecció amb fundes mylar i àlbums de conservació de la totalitat de la Col·lecció 
Sigil·logràfica Catalana; condicionament en àlbums de conservació de 700 fulls 
volanders; protecció individualitzada de 7.555 documents de diversos fons de 
documentació personal; i neteja i protecció individualitzada de 2.614 documents de 
diversos fons de la Secció d’Arxiu Medieval i Modern.  
-Canvi de 181 capses de conservació de documentació de les sèries Vària 4art, Vària 8º 
i Vària Foli; substitució de camises protectores de 1.575 exemplars; i canvi de 850 
carpetes per millorar el condicionament de diverses col·leccions de la Secció 
d’Hemeroteca.  
-Protecció amb fundes de conservació dels llibres més malmesos dels fons bibliogràfics 
de Narcís Oller, Rossend Serra Pagès (format 8º) i Josep Ma López Picó (format 8º); 
canvi de 45 capses de conservació del fons bibliogràfic de format 12º de la Secció de 
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Biblioteca.  
-Condicionament en fundes mylar de 900 documents cartogràfics de diferents formats; 
protecció amb fundes mylar i àlbums de conservació de 998 invitacions de ball i de 296 
goigs dels fons del Departament de Gràfics.  
-Neteja de 1.008 fotografies i protecció d’altres 3.909 imatges de la Secció d’Arxiu 
Fotogràfic.  

 
• Estudis de l’estat de conservació:  

-Revisió de les primeres 17 sèries del Fons Notarial i de 20 sèries del Fons del Veguer.  
-Determinació de l’estat de conservació de 200 llibres de format 4rt del fons bibliografic 
d’Eduard Toda i de 114 guies de Barcelona de format 12º.  
-Elaboració de 25 Informes de condicions relatius a fotografies que s’han restaurat 
externament i a aquelles que s’han deixat en préstec en comodat.   

• Documents orals copiats:  
 

-15 cintes en formats de 60 i 90 minuts, corresponents a les col·leccions Casanovas, 
Dones del 36 i Figueres.  

 
• Altres tasques de conservació:  
 

-Revisió i valoració de la documentació afectada per infeccions fúngiques.  
-Control de les desinfeccions i desinsectacions preventives anuals. 
-Protecció de les peces restaurades i proteccions especials per a exposicions.  
-Prestació del servei d'assessorament.  
-Neteges puntuals de fons afectats i coordinació i seguiment neteja documentació.  
-Coordinació i seguiment de les restauracions externes. 
-Coordinació i seguiment dels materials de conservació. 

 
 
 
6. REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS   

En aquest apartat es fa constar la informació referent a les actuacions portades a terme durant 
l’any 2006 en matèria de reproducció de documents (microfilmació, digitalització, 
reproduccions fotogràfiques, duplicats de microfilm, reproduccions en paper, etc.). En 
primer lloc es fa referència a les reproduccions (microfilmació o digitalització) realitzades 
amb finalitats de conservació dels fons de les diferents seccions, i a continuació s’indiquen 
les dades corresponents a les reproduccions de documents en diferents suports realitzades a 
petició dels usuaris. Al final s’esmenten també les reproduccions fotogràfiques realitzades 
per finalitats de difusió de l’Arxiu. 



  Arxiu Històric de la Ciutat
Casa de l’Ardiaca 
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 318 11 95 
Fax 93 317 83 27 
arxiuhistoric@bcn.cat 

 
 

22 
 

 
Reproduccions realitzades amb finalitats de conservació:  

• Reproducció de fons de la Secció d’Arxiu Medieval i Modern.  

Microfilmació de la documentació següent:  
-Fons Municipal. Guerres. “Recull documental d’expedients de comptes de la 
Junta de subsistència” (1808-1809) (1C.XVI-250).  
-Documentació Personal: Epistolari Apel·les Mestres. De: Abadal, Jaume 
(5D.52-11.C 1) A: Bosch i Barrau, Pau (4) (5D.52-11.C 669) ; De: Caballé Clos 
(5D.52-11 C 780) A: Casals, Susan i Pau (5D.52.11 C 988).  
-Documentació Personal: Fons Ignasi Iglesias. Cartes a la seva esposa. Caixa 127 
(1895-1928) (5D.42).  

Digitalització de la documentació següent:  
-Manuscrits municipals. Primer Llibre Verd. 1volum (1G-8)  
-Manuscrits municipals. Llibre Vermell. 4 volums (1G-14 a 1G-17)  
-Manuscrits municipals. Usatges d’en Ramon Ferrer. 1 volum (1G-9)  
-Manuscrits municipals. Comentaris als Usatges de Jaume Marquillas. (1G-18) 
-Manuscrits municipals. Capitulació de la Mare de Déu dels Consellers. (1G-  50)  

 
• Reproducció de fons del Departament de Gràfics.  

Digitalització de la documentació següent:  
-116 dibuixos del fons Josep Bartolí. 
-261 gravats de la col·lecció de Vistes de Barcelona.  
-219 plànols històrics de Barcelona.  

• Reproducció de fons de la Secció d’Hemeroteca.  

Microfilmació de les col·leccions següents:  
-Áncora, El (1.1. 1850-31.12.1852).  
-Bella terra (1923-1927) (*)  
-Cañon Krupp, El: periódico metralla de la Guerra civil (1874) (*)  
-Caxón del sastre cathalan (1761) (*)  
- Ciutat i la casa, La: revista d’arquitectura i arts aplicades (1925-1927) (*)  
-Colleccion de los caxones de sastre cathalan (1763, 1764) (*)  
-Conceller, Lo (1898) (*) 
-Dia gráfico, El (1-06.1936 -24.01.1939) (*) 
-Diario curioso, histórico, erudito y comercial, público y económico (1762) (*)  
-Diario curioso histórico y erudito (1762) (*)  
-Diario curioso, histórico comercial publico y economico (1762) (*) 
-Esperit català, L' (1883-1884) (*) 
-Esquerra republicana de Catalunya (Edición castellana) (23.5.1977, nº 2)  
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-Esquerra Republicana de Catalunya (Edició Catalana) (19.5.1977-6.6.1977) 
-Ilustración, La (1880-1883) (*) 
-Ilustración Barcelonesa, La (1858-1859) (*) 
-Ilustración revista hispano-americana, La (1883-1891) (*) 
-Honorata, La: semanario regionalista catalan, literario y de noticias (1892) (*)  
-Loro, El: periódico ilustrado joco-serio (1879-1884) (*)  
-Mosca. La: periodico joco-serio (1881-1882) (*)  
-Mosca roja. La: periodico joco-serio (1882-1884) (*)  
-Noticiero Universal (1925-juny 1928) (*) 
-Nuevo Pelayo, El (1872) (*) 
-Papitu, El ( 1908-1919,1921-1923, 1928-1933,1935-1937) (*) 
-Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña (1821) (*) 
-Radical, El (3.6.1918-31.12.1923) (*) 
-Rovell d’ou, Lo: música poesia ciencia literatura (1888, 1903-1905) (*) 
-Verdader catala,Lo: revista religiosa política, ciéntifica, industrial y literaria 
(1843) (*)  
-La Vanguardia: periodico republicano federalista (1868-1869) (*)  
-Veu del Vespre (2.5.1923-31.12.1934) (*)  

 
Digitalització de les col·leccions següents: 

-Bella terra (1923-1927)  
-Cañon Krupp, El: periódico metralla de la Guerra civil (1874)  
-Caxón del sastre cathalan (1761)  
-Ciutat i la casa, La: revista d’arquitectura i arts aplicades (1925-1927)  
-Colleccion de los caxones de sastre cathalan (1763, 1764)  
-Conceller, Lo (1898)  
-Diario curioso, histórico, erudito y comercial, público y económico (1762)  
-Diario curioso histórico y erudito (1762)  
-Diario curioso, histórico comercial publico y económico (1762)  
-Esperit catal, L' (1883-1884) -Ilustración, La (1880-1883) -Ilustración 
Barcelonesa, La (1858-1859)  
-Ilustración revista hispano-americana, La (1883-1891)  
-Honorata, La: semanario regionalista catalan, literario y de noticias, 
publicado en La Habana (1892)  
-Loro, El: periódico ilustrado joco-serio (1879-1884)  
-Mosca, La: periodico joco-serio (1881-1882)  
-Mosca roja, La: periodico joco-serio (1882-1884)  
-Noticiero Universal (1925-juny 1928)  
-Nuevo Pelayo, El (1872)  
-Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña (1821)  
-Rovell d’ou, Lo: música poesia ciència literatura (1888, 1903-1905)  
-Verdader catala, Lo: revista religiosa política, científica, industrial y literaria 
(1843)  
-La Vanguardia: periódico republicano federalista (1868-1869)  
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• Reproducció de fons de la Secció de Biblioteca.  

Microfilmació de les publicacions següents:  
-Guia de Barcelona y pueblos agregados.1926. 
-Nomenclator de las vías públicas de Barcerlona, por Juan Prats Vázquez. Plano de 
Barcelona. 1926. 
-Guia de Barcelona. Año 1927. Obsequio de la cas Chocolates Amatller. 
-San Martín de Provensals. Obrador de Barcelona. 1928. 
-Novísima Guia de Barcelona. De Fernández de Cuevas y Vives, Felipe. 1928. 
-Guía Práctica y Artística de la Ciudad, con 18 planos. 1929. 
-Barcelona. Guía de la ciudad y de la Exposición. 1929. 
-Guía Oficial de Barcelona. Edición Económica, por Juan Prats Vázquez. 1929.  
-Cicerone de Barcelona. Exposición 1929. 
-Indicador seleccionado. Guía de Barcelona. Hotel Colón. 1929. 
-Guía de Barcelona. Hotel Oriente. 1929. 
-Guía del “Refugio Lepori”. Exposición Internacional de Barcelona. 1929 
 -Nélida. “Guía de Barcelona y pueblos limítrofes”, por Emilio Ramos. 1930. 
-Guía Ilustrada de los Archivos, Bibliotecas, Museos y Entidades análogas de 
Barcelona, publicada por la Sociedad de Atracción de Forasteros en el mes de Junio 
del año MCMXXX. 1930. 
-Guía práctica del Automovilista. CATALUÑA, distancias en Kilómetros desde 
Barcelona. Mapas de carreteras para itinerarios. Obsequio de la Casa Viajes 
Catalonia. 1932. 
-Guia Excursionista y Automovilista de Cataluña “RAPIDO”, por Joan Prats 
Vázquez. Grabados: A. Menéndez Alexandre. 1933. 
-“Les Guides Bleus Illustrés”. Barcelona. Libraire Hachette. París 1934. 
-Guía de les festes majors de Catalunya », por Miró i Bachs, A. 1935. 
-Guía Urbana de la ciudad de Barcelona. 1941. 
-Guía Merino. Barcelona. 15 planos. 1942-1943. 
-Nomenclator de las vías públicas de Barcelona. 1943. 
-Guía práctica del Guardia Urbano. Barcelona. 1945. 
-Barcelona. Guía práctica del Guardia Urbano, por Merino Lubián, José Mª. 1947.  
-Guía Urbana de Barcelona. 1948-1949. 
-Quetques Tours a Barcelona, en Catalogne, aux Baléares. 1949. 
-Guía Turística de Barcelona. Un dia en Montserrat. 1951. 
-Guide Touristique de Barcelona. Un tour a Montserrat. 1951 
-Tourist Guide of Barcelona. One day in Montserrat. 1951. 
-Guía del peregrine al Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. 1952. 
-Guides Artístiques d’Espagne, de José Gudiol Ricart. 1 Plano. 1952. 
-Turismo. Guía y Plano de Barcelona. 1952-1953.  
-Guía Urbana de Barcelona, por Arnaldo Gassó. 1954-1955 
-Guía Urbana de Barcelona. 1958-1959. 
-Barcelona. 1959. 
-Guía de Barcelona. Momenclator de las vías públicas. 1960.  
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Guies sense data 12º:  

 
-Guía de Recaderos y Agencias de encargos para todos los pueblos de Cataluña. 
Guía general de calles, plazas y paseos de Barcelona.  
-Barcelona. Guía general de la ciudad y numerada de sus principales calles. Plano 
en colores por distritos municipales (Guía de Sarriá), por Merino Lubián, José Mª.  
-Guía y plano de Barcelona y su ensanche. Con indicaciones sobre la Reforma. 
Contiene además las calles y plazas de los pueblos del llano.  
-Guide Ilustré du Touriste a Barcelone.  
-La ciudad de Barcelona. Itinerarios prácticos. Guía=LOP. 
-Visite Barcelona, Cataluña y Baleares. Guía turística ilustrada de la ciudad y los 
alrededores, con excxursiones en Cataluña y las Islas Baleares. Contine 1 plano 
general, 26 planos parciales y 42 fotografías.  
-Guía histórica descriptiva del viajero [...], a Barcelona, por D. Felipe Fernández de 
Cuevas y Vives.  
-La ciudad de Barcelona. Itinerarios prácticos. Guia “Lop”.  
-Nuevo plano guia de Barcelona. Edición Económica.  
-Guía de la exportación de Barcelona, por José Mª Fuentes.  

(*) Els materials assenyalats amb asterisc han estat microfilmats mitjançant la contractació de serveis d'una 
empresa externa. La resta l’ha portada a terme el Servei de Microfilms de l’Arxiu. 

 
Reproduccions realitzades a petició dels usuaris:  

• Duplicats de col·leccions en microfilm:   
-Avui. Diari de Catalunya (1933). Col·lecció Completa (Mireia Vilà). 
-Constitucional, El . Universitat de València. 
-Consell de Cent. Deliberacions . CSIC, Institució Milà i Fontanals. 
-Consell de Cent. Guerres. University of Birmingham. 
-Vapor, El. Universitat de València. 

 
• Reproduccions en microfilm: 16.183  
 
• Reproduccions en suport paper:  
 

- Fotocòpies:     1.897  
- Còpies en paper per escàner:  29.609  
- Còpies en paper de microfilms:  11.568  
- Còpies en paper de suport digital:  3.938  

 
• Reproduccions digitals: 1.070  

• Reproduccions fotogràfiques:  
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En aquest apartat es diferencia entre les reproduccions de fotografies de l’Arxiu 
Fotogràfic i les reproduccions fotogràfiques d’altres tipologies documentals.  

-Reproduccions de fotografies: 
 

- Comandes d'usuaris interns (òrgans municipals):  1.565 fotografies  
- Comandes d'usuari externs:  1.336 fotografies  
- Comandes per usos comercials (web Digitalbank):  634 fotografies  

 
- Reproduccions fotogràfiques d'altres tipologies documentals:  

 
- En diapositiva:       72 fotografies  
- En paper:  11 fotografies  
- En suport digital:  1.107 fotografies  

 
• Sessions fílmiques: 1  
 
 
Reproduccions realitzades amb finalitats de difusió:  

S’ha realitzat la reproducció fotogràfica digital de més de 400 originals per il·lustrar les 
publicacions i elements de comunicació realitzats per la secció d’Arxiu Fotogràfic.  

 

7. CONSULTA I COMUNICACIÓ DELS FONS   

L’Arxiu Històric de la Ciutat disposa de quatre espais per a la consulta de documentació 
atenent a les característiques i necessitats específiques dels diferents materials conservats:  
 

− Sala de Consulta General, ubicada a la tercera planta de la Casa de 
l’Ardiaca i destinada bàsicament a la consulta dels fons de les seccions 
d’Arxiu Medieval i Modern, Biblioteca i Hemeroteca, així com a la 
consulta dels fons microfilmats i de les bases de dades i recursos 
electrònics.  

− Sala de Consulta del Departament de Gràfics, ubicada a la segona planta 
de la Casa de l’Ardiaca i destinada a la consulta dels fons cartogràfics i 
iconogràfics.  

− Sala de Consulta del Departament de Fonts Orals, ubicada també a la 
segona planta i destinada a la consulta dels documents sonors que formen 
part dels fons relacionats amb la història oral.  
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− Sala de Consulta de l’Arxiu Fotogràfic, ubicada al Plaça Pons i Clerch, 2 i 
destinada a la consulta dels fons fotogràfics que es conserven.  

D’altra banda, la consulta dels fons en reserva de les seccions d’Arxiu Medieval i Modern, 
Biblioteca i Hemeroteca també es realitza en uns espais i condicions específiques.  

A continuació i atenent a aquestes circumstàncies, es donaran diferents dades relatives a la 
consulta dels diferents fons i materials conservats a l’Arxiu, tant de caràcter general com més 
específiques, en funció de la casuística de la consulta o de les característiques dels 
documents.  

• Dades generals de consulta any 2006: USUARIS 
 

Sala de Consulta General  16.405  
Sala de Consulta Gràfics  493  
Sala de Consulta Fonts Orals  153  
Sala de Consulta Arxiu Fotogràfic  659  
Sala de Consulta de Reserva  200  
TOTAL  17.910  

 
CONSULTES  

Sala de Consulta General  37.800  
Sala de Consulta Gràfics  3.295  
Sala de Consulta Fonts Orals  236  
Sala de Consulta Arxiu Fotogràfic  111.110  
Consultes buidat premsa manual  110  
Consultes fons hemerogràfic Reserva  741  
Consultes correu, fax, mail,...  768  
Consultes telefòniques  2.062  
Consulta remota general  234.705  
Consulta virtual fotografies web Digitalbank  355.190  
TOTAL  746.017  

 
• Dades específiques de consulta any 2006:  

A continuació es donaran dades més específiques relatives a la consulta de determinats tipus 
de fons o de materials, així con diferents indicadors i taules que permeten tenir un 
coneixement més detallat de les característiques d’aquestes consultes.  

Taula desglossada per tipus de document i nombre d’unitats consultades a la Sala de 
Consulta General:  

TIPUS DE DOCUMENTS  UNITATS 
CONSULTAD 

ES (*)  

Diaris  20.295  
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Revistes  8.434  
Llibres  6.040  
Documents d’Arxiu  3.031  
TOTAL  37.800  

 
(*) D’aquests documents, 4.101 unitats han estat consultades en suport microfilm i 968 en 
suport  digital.  
 
Taula desglossada de Consultes als OPAC en la Sala de Consulta General:   
 

OPAC CONSULTES
Recerques  61.018  
Visualitzacions  28.720  

 
Taula desglossada per mesos i torns de matí i tarda de les consultes efectuades a la Sala de 
Consulta General:  

 MATÍ  TARDA  TOTAL  
Gener  2.011  1.535  3.546  
Febrer  1.992  1.711  3.703  
Març  2.485  1.489  3.974  
Abril  1.506  1.172  2.678  
Maig  2.079  1.278  3.357  
Juny  1.709  1.276  2.985  
Juliol  1.579  1.324  2.903  
Agost  1.620  1.069  2.689  
Setembre  1.629  1.445  3.074  
Octubre  1.970  1.523  3.493  
Novembre  1.670  1.411  3.081  
Desembre  1.277  1.040  2.317  
TOTAL  21.527  16.273  37.800  

 
Taula desglossada de la consulta remota a les bases de dades dels fons de l’Arxiu disponibles 
per Internet:  

ABSYS  230.603  
HEME  2.269  
ARTI  781  
VICA  1.052  
Web digitalbank  (fotografies) 355.190  
TOTAL  589.895  

 
Taula desglossada de consultes per correu, fax, mail:  

Biblioteca  162  
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Hemeroteca  474  
Fonts Orals  102  
Gràfics  30  
TOTAL  768  

 
Taula desglossada de consultes telefòniques:  

Biblioteca  1.634  
Hemeroteca  277  
Fonts Orals  17  
Gràfics  134  
TOTAL  2.062  

 
Consultes derivades del projecte d'accés i consulta d'estudiants de 16 a 18 anys per a la 
realització del treball de recerca del Batxillerat:  

Informació presencial o telefònica  65  
Informació per correu, mail  40  
Consultes realitzades del fons de l’AHCB  50  

 
Taula desglossada de la consulta dels fons d’Arxiu Medieval i Modern:  

Pergamins municipals  46  
Consell de Cent  749  
Consellers  349  
Ajuntament Borbònic  173  
Administració Municipal del Pa  9  
Administració Municipal de la Carn  2  
Manuscrits Municipals   58  
Taula de Canvi  21  
Consolat de Mar  12  
Cadastre  145  
Sanitat  23  
Diversos  2  
Gremial  221  
Veguer  249  
Notarial  186  
Patrimonial  22  
Comercial  85  
Documentació Personal  184  
Fulls Volanders  28  
Arxius Institucionals  58  
Al·legacions Jurídiques  8  
Manuscrits A i B  146  

 
Les sèries més consultades dels diferents fons i subfons de la secció d’Arxiu Medieval i 
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Modern són les següents:  

Notarial  186  
Documentació Personal  184  
Gremial Especial  180  
Processos Grans (Veguer)  174  
Clavaria (Consell de Cent)  148  
Obreria (Consellers)  141  
Registre de Deliberacions (Consell de Cent) 137  
Manuscrits A i B  146  
Acords (Ajuntament Borbònic)  105  
Fons Comercial  85  
Lletres reials originals (Consell de Cent)  85  
Cases, censos i censals (Cadastre)  73  
Lletres closes (Consell de Cent)  72  
Arxius institucionals  58  

 
Taula desglossada per tipologies de la consulta de documents del Departament de 
Gràfics:  

Auques  12  
Cartells  41  
Catàlegs d'exposicions d'art  279  
Dibuixos  81  
Entitats  106  
Exlibris  5  
Felicitacions Nadal professionals  100  
Goigs  204  
Gravats  303  
Mapes  5  
Passis transports  64  
Naips  300  
Plànols  1.246  
Programes festes majors  13  
Programes concert  8  
Programes Festes populars Barcelona (barris)  1  
Recordatoris defunció  360  
Programes teatre  22  
Programes Festes de la Mercè  11  
Recordatoris primera missa  15  
Recordatoris Primera Comunió  20  
Romanços  178  
Ventalls  35  
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Taula desglossada per mesos i tipus d'usuaris a la Sala de Consulta de l'Arxiu Fotogràfic(*):  

 Externs  Interns  TOTAL 
Gener  45  5  50  
Febrer  52  2  54  
Març  37  6  43  
Abril  16  4  20  
Maig  49  9  58  
Juny  21  11  32  
Juliol  40  2  42  
Agost  21  0  21  
Setembre  56  8  64  
Octubre  57  13  70  
Novembre  114  14  128  
Desembre  59  18  77  
TOTAL  567  92  659  

 
Taula desglossada per mesos del nombre de documents consultats a la Sala de Consulta de 
l'Arxiu Fotogràfic(*):  

Gener  12.100  
Febrer  8.860  
Març  13.500  
Abril  7.640  
Maig  6.660  
Juny  3.100  
Juliol  5.150  
Agost  1.200  
Setembre  10.300  
Octubre  14.600  
Novembre  15.000  
Desembre  13.000  
TOTAL  111.110  

 
Taula de finalitat de la consulta dels usuaris de la Sala de Consulta de l'Arxiu Fotogràfic:  

Investigació  189  
Ús privat  264  
Mitjans de comunicació  21  
Productes editorials  98  
Publicitat  7  
Exposicions  42  
Ensenyament  12  
Serveis en línia  6  
Decoració  9  
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Altres  11  
TOTAL  659  

 
(*) Cal tenir present que per les obres de reforma i ampliació, el servei de consulta de l’Arxiu Fotogràfic va estar 
tancat durant dues setmanes al llarg de l’any. També cal indicar el canvi en l’horari de consulta de l’Arxiu 
Fotogràfic, que des de l’1 d’octubre s’ha ampliat en una tarda més i no cal concertar hora de consulta 
prèviament.  

 
 
8. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ   

Les accions i activitats de difusió organitzades i executades per l’Arxiu, les realitzades amb 
la seva col·laboració, o aquelles que han tingut l’Arxiu Històric com a protagonista, han estat 
nombroses i diverses durant l’any 2006. A continuació es detallen agrupades en els apartats 
següents: publicacions, exposicions organitzades per l’Arxiu, exposicions organitzades amb 
participació de l’Arxiu, visites comentades, cursos del Seminari d’Història de Barcelona, 
jornades i congressos organitzats per l’AHCB, inauguracions, l’Arxiu als mitjans de 
comunicació i altres activitats.  

• Publicacions:  

-Núm. 08 de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona: Antoni de 
Capmany i la renovació de l'historicisme polític català, de Ramon Grau i Fernández.  
-Núm. 11 de la revista Barcelona Quaderns d’Història: La ciutat i les revolucions, 
1808-1868. II, el procés d'industrialització, coordinador Ramon Grau.  
-Catàleg de la Col·lecció Ronald Fraser de testimonis orals de la Guerra Civil Espanyola, de 
Lluís Úbeda. (Col·lecció Inventaris i catàlegs de l'Arxiu Municipal de Barcelona)  
-Entre la crònica i l'imaginari. Fotografies de la Segona República. Edició en col·laboració 
amb el Departament d'Imatge i Producció Editorial de l'Ajuntament. (Publicació associada a 
l’exposició que amb el mateix títol s’ha realitzat a la sala d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic 
i que ha estat la mostra inaugural de les noves instal·lacions).  
-Edició d’un nou full de mà informatiu de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Versió 
catalana i castellana. -Edició d’un tríptic informatiu sobre els fons i serveis de la secció 
d’Arxiu Fotogràfic. Versió catalana.  
-En col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Associació Història y Fuente Oral, 
s’han publicat els núm. 35 i 36 de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales.  
-Col·laboració en la publicació de l’obra La problemàtica dels fongs en el patrimoni 
documental, editada per la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat. (Publicació que 
recull els materials de la Jornada tècnica que es portà a terme el mes d’octubre de 2004, 
organitzada per l’Arxiu Històric de la Ciutat).   
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• Exposicions organitzades per l’Arxiu:    

-14 d'abril de 1931. 75è aniversari de la proclamació de la República a Barcelona. 
Exposició de petit format realitzada al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca amb documents i 
materials que formen part de diferents fons i col·leccions conservades a l’Arxiu, per 
commemorar el 75 anys de la proclamació de la Segona República a la ciutat de Barcelona, i 
el 70 aniversari de l'esclat de la Guerra Civil espanyola. (Del 14 d’abril al 31 de desembre de 
2006)  
-Entre la crònica i l'imaginari. Fotografies de la Segona República. Exposició realitzada a la 
sala d’exposicions de l'Arxiu Fotogràfic amb la col·laboració del Departament de Producció 
de l'ICUB (Patricia Garcia), i comissariada per Jordi Calafell. Mitjançant fotografies dels 
fons de l’Arxiu, l’exposició mostra l’imaginari republicà a la Catalunya dels anys trenta. (Del 
25 d'octubre de 2006 al 20 d'abril de 2007. Visitants fins el 31 de desembre de 2006: 645.  
-L’any 1936 en 36 fotografies. Exposició virtual per a la pàgina web de l’Arxiu Municipal. Es 
tracta d’un viatge virtual per l’any 1936 a través d’una selecció de fotografies dels fons de 
l’Arxiu Fotogràfic, que mostra l’evolució de la vida quotidiana a la ciutat des de l’ambient 
festiu i republicà dels primers mesos de l’any fins a la duresa iconogràfica amb l’esclat de la 
Guerra Civil Espanyola.  

• Exposicions organitzades amb participació de l’Arxiu (préstec de documents):  

L’Arxiu ha cedit temporalment documents dels seus fons o ha facilitat la seva reproducció 
perquè siguin exhibits en les següents exposicions externes realitzades durant l’any 2006:  

-Occident vist des d’Orient (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Sales CCCB, 
26 de maig – 25 de setembre de 2005, i a la ciutat de València, Sales de la Fundació Bancaja, 
20 d’octubre de 2005 – 20 de gener de 2006). Unitats prestades: 1 revista de la Secció 
d’Hemeroteca,  
-Els cartells de Ramon Casas (Museu d'Història de Catalunya, Sala d'exposicions temporal, 7 
de febrer - 23 d'abril de 2006). Unitats prestades: 1 cartell del Departament de Gràfics.   
-Literatures de l’exili (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Sales CCCB, 27 de 
setembre de 2005 – 29 de gener de 2006). Unitats prestades: 14 dibuixos del Departament de 
Gràfics.  
-Barcelona & Fotografia (Museu d’Història de la Ciutat, Casa Padellàs, 17 de novembre de 
2005 – 19 de març de 2006). Unitats prestades: 4 volums de la Secció de Biblioteca i 25 
fotografies de la Secció d’Arxiu Fotogràfic.   
-Josep Maria Cañellas. Un fotògraf català al Paris del segle XIX (Consorci del Museu de 
l’Empordà – Museu Empordà de Figueres, 2 de desembre de 2005 – 26 de febrer de 2006). 
Unitats prestades: 19 fotografies de la Secció d’Arxiu Fotogràfic.  
-Esteve Valls Baqué. Poeta de l'art pur (Ajuntament de Sabadell, Museu d'Art de Sabadell, 
15 de desembre de 2005 - 30 de març de 2006). Unitats prestades: 2 documents del 
Departament de Gràfics.   
-La Corona d’Aragó; el poder i la imatge de l’edat mitjana a l’edat moderna (Sociedad 
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Estatal para la Acción Cultural Exterior S. A. ; Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume 
II el Just, Sales del segle XIX del Museu de les Belles Arts de València, 15 de desembre de 
2005 – 5 de març de 2006). Unitats prestades: 1 volum de la Secció d’Arxiu Medieval i 
Modern.  
-La casa de Borbón: Ciencia y técnica en la España Ilustrada (Diputació de València, 
Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, 19 de gener - 19 de març de 2006). 
Unitats prestades: 1 volum de la Secció d'Arxiu Medieval i Modern.  
-El viatge a Espanya d'Alexandre de Laborde (Museu Nacional d'Art de Catalunya, Sala 
d'exposicions temporals 2, 15 de maig - 29 d'octubre de 2006). Unitats prestades: 4 dibuixos 
del Departament de Gràfics.  
-Toulouse-Lautrec y Ramón Casas, precursores del cartel moderno (Fundación Carlos 
Amberes de Madrid, 19 de maig - 9 de juliol de 2006). Unitats prestades: 1 cartell del 
Departament de Gràfics.   
-El cartellisme de Ramon Casas (Fundació Caixa de Girona, Centre Cultural de Caixa de 
Girona, 15 de setembre - 19 de novembre de 2006). Unitats prestades: 1 cartell del 
Departament de Gràfics.  
-La Guerra Civil en Aragón. 70 años después (Govern d'Aragó, Museu de la Guerra Civil de 
Robres, 5 octubre de 2006 - 14 de gener de 2007). Unitats prestades: 4 volums de la Secció 
d'Hemeroteca i 3 cartells del Departament de Gràfics.  
-Barcelona & Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí (Cleveland Museum of Art, 15 
d'octubre de 2006 - 7 de gener de 2007). Unitats prestades: 2 documents del Departament de 
Gràfics.  
-Parade (Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Foyer del Liceu, 22 d'octubre - 10 de desembre 
de 2006). Unitats prestades: 4 volums de la Secció d'Hemeroteca.  
-La fortuna d'unes obres. Sant Pere de Rodes, del monestir al museu (Museu Frederic Marés, 
22 de novembre 2006 - 29 d'abril de 2007). Unitats prestades: 1 volum de la Secció 
d'Hemeroteca.  
-Literatures de l'Exili (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Sociedad Estatal para 
la Acción Cultural Exterior, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 15 de desembre de 
2006 - 11 de febrer de 2007. Unitats prestades: 6 dibuixos del Departament de Gràfics.  

• Visites comentades:   
 
Com ja és habitual, diversos grups i institucions s’han interessat per conèixer el 
funcionament, organització, instal·lacions i fons documentals de l’Arxiu. Durant l’any 2006 
s’han rebut 35 visites col·lectives, que han suposat un total de 532 persones. D’aquestes, 435 
han visitat la seu central de l’Arxiu a la Casa de l’Ardiaca (27 grups), mentre que 97 ho han 
fet a les noves instal·lacions i a l’exposició de l’Arxiu Fotogràfic (8 grups).  
 
• Cursos del Seminari d’Història de Barcelona:   
 
-L’exaltació del llibre al Vuitcents. Art, industria i consum a Barcelona, curs organitzat dins 
del marc de l’Any del Llibre i la Lectura, amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya. 
Del 18 d’octubre de 2005 al 14 de febrer de 2006. Coordinat per Pilar Vélez. Inscrits: 74.  
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-Barcelona, 1931-1934. L'intent d'assolir una normalitat republicana, curs coorganitzat amb 
Fundació Antoni Tàpies (Projecte Majories Urbanes 1900-2025) en el marc de les activitats 
commemoratives del 75è aniversari de la proclamació de la Segona República. Del 18 
d'octubre de 2006 al 31 de gener de 2007. Coordinat per Soledad Bengoechea i Joan Roca. 
Inscrits: 57  

• Jornades i Congressos organitzats per l’AHCB:  

-IX Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona: 125 anys de La 
Vanguardia. La documentació al servei de la història d'un diari. Coorganitzat per la Facultat 
de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la Ciutat, Auditori dels 
Estudis de Periodisme de la UPF, 29 de maig de 2006.  

• Inauguracions: 
 
-Inauguració de la reforma i ampliació dels espais de la secció d'Arxiu Fotogràfic a la segona 
planta de l’antic Convent de Sant Agustí, plaça de Pons i Clerch, 2, el dia 24 d'octubre. La 
inauguració la realitzà el Sr. Carles Martí i Jufresa, Regidor de Cultura i President de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
 
• L’Arxiu Històric de la Ciutat als mitjans de comunicació:  
 
PREMSA:  
-Publicados los pergaminos más antiguos del Archivo Histórico de Barcelona, El País, 20 de 
febrer de 2006.  
-Barcelona ciudad, presentació del llibre Barcelona entre dues guerres. Economia i vida 
quotidiana (1652-1714), d’Albert Garcia Espuche, a càrrec del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la salz d’actes de L’Arxiu 
Històric de la Ciutat. La Vanguardia, 21 de febrer de 2006.  
-L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona tanca la semana que ve per obres, El Punt, 18 de març de 
2006.  
-L'Arxiu Fotogràfic, d'obres, Metro, 20 de març de 2006.  
-La memòria d'una ciutat: quan arribà la República i quan esclatà la guerra, web de 
l'Ajuntament de Barcelona, B Notícies, 29 de març de 2006.  
-Els barcelonins de la República, El Punt digital, 29 de març de 2006.  
-Barcelona organitza 34 actes per recordar la República i la guerra, El Periódico, 29 de 
març de 2006.  
-La Barcelona de la República, a la Casa de l'Ardiaca, El Periòdico de Catalunya, 9 d'abril 
de 2006  
-75 anys de la República, Metro, 10 d'abril de 2006.  
-14 d'abril de 1931. 75è aniversari de la proclamació de la República a Barcelona, La 
Vanguardia, 10 d'abril de 2006.  
-La Casa de l'Ardiaca recorda la Barcelona del 14 d'abril del 1931, El Periódico de 
Catalunya, 10 d'abril de 2006.  
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-L'Arxiu Històric exposa documents de la II República, Diari de Barcelona, 10 d'abril de 
2006.  
-Documentos sobre la II República (Agenda - Exposiciones), El País, 10 d'abril de 2006.  
-Documents de la proclamació de la Segona República, web de l'Ajuntament de Barcelona, 
10 d'abril de 2006.  
-La exposición <14 de abril de 1931> conmemora la II República (convocatorias), ABC, 10 
d'abril de 2006.  
-L'Arxiu Històric de la Ciutat obre una petita mostra sobre la II República, El Punt, 11 
d'abril de 2006.  
-Exposició amb documents de la Segona República (Coses de la vida Gran Barcelona), el 
Periódico, 11 d'abril de 2006.  
-Documentos sobre la II República en Barcelona (más exposiciones), La Revista, 12 d'abril 
de 2006.  
-Councils around Catalonia set to celebrate 75

th

 anniversary, Catalonia Today, 13 d'abril de 
2006.  
-Un libro estudia la Universidad de Barcelona en el siglo XVI, El País, 23 d'abril de 2006.  
-Casas de l'Ardiaca y del Degà, Barcelona Style 2006.  
-L'informatiu, final d'una etapa, L'informatiu, filatèlia i col·leccionisme - Magazin 
d'actualitat núm. 47, any 14è., primavera 2006.  
-La memòria pas a pas, web Ajuntament de Barcelona - Canal Cultura, 12 de maig de 1006  
-Primavera republicana, (Coses de la vida Gran Barcelona), El Periódico, 13 de maig de 
2006.  
-La II República als carrers de Barcelona, web Ajuntament de Barcelona - Notícies, 23 de 
maig de 2006.  
-La Gran Temptació, Plaers núm. 91, 28 de maig de 2006.  
-L'ou com Balla - Celebrar els bons auguris de la primavera, Descobrir Catalunya núm. 99, 
juny de 2006.  
-La Bústia dels Advocats, El Periódico, 25 de juliol de 2006.  
-La tortuga de la suerte - Restaurado el popular buzón de la Casa de l'Ardiaca, La 
Vanguardia, 10 d'agost de 2006.  
-La Notícia, Arxibar, setembre de 2006.  
-Exposició: entre la crònica i l'imaginari. Fotografies de la segona república dins dels actes 
del 75è aniversari de la proclamació de la II Repúbica, web Ajuntament de Barcelona - B 
agenda, 24 d'octubre de 2006.  
-Entre la crònica i l'imaginari. Fotografies de la Segona República (agenda), El País, 24 
d'octubre de 2006.  
-La mostra sobre la República reobre l'Arxiu Fotogràfic de BCN (Coses de la vida El dia al 
dia), El Periódico, 24 d'octubre de 2006.  
-Exposició: Arxiu Fotogràfic (Agenda), La Revista, 25 d'octubre de 2006.  
-Patrimoni: l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona inaugura la seva ampliació (Cultura en breu), 
Avui, 25 d'octubre de 2006.  
-El Archivo Fotográfico de BCN mira hacia la II república, El Mundo, 25 d'octubre de 2006.  
-L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona s'activa després d'estar 12 anys aturat. L'ampliació de les 
instal·lacions permetrà millorar la conservació dels dos milions de fotografies, El Punt, 25 



  Arxiu Històric de la Ciutat
Casa de l’Ardiaca 
Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 318 11 95 
Fax 93 317 83 27 
arxiuhistoric@bcn.cat 

 
 

37 
 

d'octubre de 2006.  
-El álbum de fotos de Barcelona, La Vanguardia, 26 d'octure de 2006.  
-Dos milions de fotos (Coses de la vida Gran Barcelona), El Periódico, 26 d'octubre de 2006.  
-Imatges creades entre la crònica i l’imaginari, El Mundo, 27 d’octubre de 2006  
-Una exposición sobre la República inaugura la ampliación del Archivo Fotográfico de 
Barcelona, El País, 31 d'octubre de 2006.  
-Imágenes de la Segunda República. Guia del Ocio, 31 d’octubre de 2006  
-Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona República,  Nova Ciutat Vella, 
novembre de 2006.  
-Cultures de la imatge, El País, 23 de novembre de 2006.  
-L'Arxiu Fotogràfic Històric estrena instal·lacions, revista núm. 102 de Barcelona 
Informació - Ajuntament de Barcelona, desembre 2006.  
-El AHCB renueva su Archivo de Fotos de Barcelona y presenta la exposición, ABC, 7 de 
desembre de 2006.  
-Renovat l'Arxiu Fotogràfic Històric de Barcelona, revista L'Avenç núm. 319, desembre de 
2006.  

TOTAL articles publicats: 47  
WEBS:  
-Fotografies de la Segona República, bcn.cat, 24 d’octubre de 2006.  
-Recorregut fotogràfic per la Segona República, bcn.cat, 25 d’octubre de 2006.  
-Nova cara de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, bcn.cat, 26 d’octubre de 2006.  
-Exposició: Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona República dins dels 
actes del 75è aniversari de la proclamació de la República, bcn.cat, 8 de novembre de 2006.  
-La nova cara de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona s’inaugura amb Entre la crònica i 
l’imaginari. Fotografies de la Segona República, Canal Cultura, 13 de novembre de 2006.  
-Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona República. Exposició del 25/10/06 
fins al 20/04/07, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona- Arxiu Fotogràfic, a Barcelona, 
UPIFC Sindicat de la Imatge.org, 13 de novembre de 2006.  
-Exposició “Entre la crònica i l’imaginari”, Barcelona.photobloggers.org, 13 de novembre 
de 2006.  

TOTAL articles i ressenyes a web: 7  

RÀDIO:  
-RAC1: informació donada per Xavier Tarraubella sobre la petita mostra de documents al 
vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, relativa a la proclamació de la República a Barcelona, 10 
d'abril de 2006.  
-Ràdio 4: informació donada per Xavier Tarraubella sobre la petita mostra de documents al 
vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, relativa a la proclamació de la República a Barcelona, 10 
d'abril de 2006.  
-Ona Catalana: informació donada per Xavier Tarraubella sobre la petita mostra de 
documents al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, relativa a la proclamació de la República a 
Barcelona, 10 d'abril de 2006.  
-Catalunya Ràdio: informació donada per Xavier Tarraubella sobre la petita mostra de 
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documents al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, relativa a la proclamació de la República a 
Barcelona, 10 d'abril de 2006.  
-Agència Catalana de Notícies: informació donada per Xavier Tarraubella sobre la petita 
mostra de documents al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, relativa a la proclamació de la 
República a Barcelona, 10 d'abril de 2006.  
-Radio Nacional d’Espanya a Catalunya. Programa Agenda: entrevista a Jordi Calafell sobre 
l’exposició Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona República, 31 d’octubre 
de 2006.  
-Com Radio. Programa BCN: entrevista a Sílvia Domènech sobre la inauguració de les obres 
d’ampliació i reforma de l’Arxiu Fotogràfic, 7 de novembre de 2006.  
-Com Radio. Programa Matins.com: entrevista a Jordi Calafell sobre l’exposició Entre la 
crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona República, 22 de novembre de 2006.  
-Catalunya Ràdio. Programa Art: Claudi Puchadas parla sobre l’exposició Entre la crònica i 
l’imaginari. Fotografies de la Segona República, 11 de desembre de 2006.  

TOTAL programes radio: 9  
TELEVISIÓ:   
-Amb motiu de la inauguració, al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, de la petita mostra de 
documents relativa a la proclamació de la República a Barcelona, han filmat dita exposició 
per informar posteriorment les cadenes de televisió següents: -BTV -TV3  
-Amb motiu de la inauguració, el dia 24 d’octubre, de la reforma i ampliació de l’Arxiu 
Fotogràfic i de l’exposició Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies de la Segona 
República, han realitzat reportatges informatius les cadenes de televisió següents: -TV3 
(Telenoticies Vespre - 24 d’octubre de 2006) -Localia TV (Informatius nit - 24 d’octubre de 
2006) -BTV Ciutat Vella (programa Hola BCN - 30 de novembre de 2006)  
-BTV Ciutat Vella (programa Hola BCN - 14 de desembre de 2006)  
 

TOTAL programes televisió: 6  
 
• Altres activitats:   

-Col·locació de plafons informatius i explicatius sobre la Casa de l’Ardiaca i l’Arxiu Històric 
de la Ciutat al pati i el vestíbul del centre.  

-Nou disseny de les publicacions i dels materials de difusió de les activitats del Seminari 
d’Història de Barcelona, que s’aplicarà a partir de l’any 2007: revista Barcelona Quaderns 
d’Història, col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, i elements de difusió 
dels cursos i dels congressos d’història de Barcelona.  

-L’Arxiu ha col·laborat en diverses activitats culturals i de difusió, organitzades per altres 
departaments municipals o per associacions i entitats ciutadanes:  

-Pregó de les Festes de Santa Eulàlia, al balcó de l’Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 
10 de febrer de 2006, amb la presencia del regidor del Districte de Ciutat Vella, 
Senyor Carles Martí i Jufresa.  
-Presentació del llibre d'Eumo Editorial Barcelona entre dues guerres. Economia i 
vida quotidiana (1652 - 1714), d’Albert Garcia Espuche. A càrrec del Conseller de 
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Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Honorable Sr. 
Joaquim Nadal, el dia 21 de febrer de 2006.  
-Roda de premsa sobre la campanya de l'Ajuntament de Barcelona Comerç 
accessible, comerç obert a tothom, a càrrec del segon tinent d'alcalde i president de 
l'Institut del Paisatge Urbà, Sr. Jordi Portabella, del president de l'Institut de Persones 
amb Discapacitat, Sr. Ricard Gomà, de la representant de persones amb discapacitat 
al Consell Rector de l'IMD, Sra. Ma José Vázquez, i del representant  del Comerç al 
Consell de Ciutat, Sr. Emili Sarrión. Sala d'actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat, el 
dia 3 de maig de 2006.   
-Reunió del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Àmbit 
Metropolità, presidida per la Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, regidora d'Hisenda, 
pel Delegat de Govern i el Director General del Cadastre, a la qual hi assistiran els 
alcaldes dels ajuntament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sala d'actes de 
l'Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 15 de juny de 2006.   
-Cloenda del programa d’activitats de l'Associació Amics de la Barcelona Històrica i 
Monumental, a la sala d'actes de l'Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 21 de juny de 
2006.  
-Col·laboració amb l’Associació de festes de Sant Roc: exposició al vestíbul de la 
Casa de l’Ardiaca sobre 100 anys de gegants de Sant Roc de la plaça Nova, del 10 al 
15 d’agost de 2006.  
-Presentació del programa d’activitats de l'Associació Amics de la Barcelona 
Històrica i Monumental, a la sala d'actes de l'Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 19 
d’octubre de 2006.  
-Sessions formatives del II Seminari Internacional d'Arxius, organitzat per l'Arxiu 
Municipal i el Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament. Sala 
d'actes de l'Arxiu Històric de la Ciutat, els dies 13, 14 i 15 de novembre de 2006.  
-Reunió de l’ONG Arxivers Sense Fronteres, a la sala d'actes de l'Arxiu Històric de la 
Ciutat, el dia 14 de desembre de 2006. -Col·laboració en la Ruta per la Barcelona 
republicana, organitzada pel Museu d’Història de la Ciutat.  

 

 

9. CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS   

-Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya, per tal de regular la incorporació de registres bibliogràfics de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat.  
-Conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona-Arxiu Històric de la Ciutat 
i l'Ajuntament de Pineda de Mar, per editar per part de l'Ajuntament de Pineda tres volums 
amb documents i treballs diversos de la folklorista Sara Llorens, els quals alguns estan 
dipositats a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.  
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-Conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant l'Arxiu Històric 
de la Ciutat i l'Associació "Historia y Fuente Oral" per regular la col·laboració entre 
l'Associació Historia y Fuente Oral i l'Institut de Cultura de Barcelona en l'edició de la revista 
"Historia, Antropologia y Fuentes Orales" que té periodicitat semestral.  
-Conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Escola Superior 
d'Arxivística i Gestió de Documents vinculada a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona, per tal de dur a terme projectes conjunts de pràctiques amb estudiants que 
combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional.  
-Conveni de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona-Arxiu Històric de la Ciutat 
i la Fundació Antoni Tàpies-Projecte Majories Urbanes 1900-2025, per a l’impuls i 
desenvolupament de projectes conjunts al voltant de la recerca i difusió de la història 
contemporània de Barcelona del segle XX, que es concretarien especialment en l'edició de 
publicacions, la programació de cursos i l’organització de jornades i simposis.  
-Conveni entre la Família Maragall i l’Institut de Cultura de Barcelona-Arxiu Històric de la 
Ciutat, per a la donació de l’Arxiu del Sr. Jordi Maragall.  
-Conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona-Arxiu Històric de la Ciutat 
i la Societat Informació i Comunicació de Barcelona SA SPM, per a l’obtenció, reproducció 
i ús d’una còpia videogràfica del fons de pel·lícules de la cinemateca municipal que estan 
dipositats a la Filmoteca de Catalunya.    

10. PERSONAL   

• Plantilla:  

Personal propi:  

Personal actual:  fixes  temporals 
 Tècnic/a Superior  11  1 
 Tècnic/a Mig  8  3  
 Tècnic/a Auxiliar  2   
 Administratiu/va  4   
 Subaltern/a  2   
 Auxiliars pràctics  2   
 TOTAL  29  4  

 
Jubilacions 2006, nombre de persones per categoria:  
 Auxiliar pràctic  1  
TOTAL   1  

 
Funcions:  fixes  temporals  
Directius/ves  3  1  
Tècnics/ques  18  3  
Administratius/ves  4   
Operaris/ies i subalterns/es  4   
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Altres    
TOTAL   29 4  

 
Personal d’empreses de serveis:  

Altre personal:  
 Servei de seguretat Casa de l’Ardiaca  3 
 Servei de suport a l’activitat Sala de Consulta General 7  
 Servei de suport a l’activitat Arxiu Fotogràfic  2  
Servei de neteja  5  
TOTAL   17  

 
• Formació del personal:  

-Curs: Introducció a Albalá 4.0. Organització: Baratz – IMI. Barcelona,  20-22 de febrer de 
2006. Assistent: Xavier Tarraubella.  
-Curs: Formació en Prevenció de Riscos Laborals. Treballs en oficines. Organització: 
Formació de Personal de l’Ajuntament. Barcelona, 21 de febrer de 2006. Assistents: Lluís 
Úbeda i Dolça Roca.  
-Jornada: IV Laboratori d’Arxius Municipals: La gestió dels arxius municipals. Realitat i 
models. Organització: Subdirecció General d’Arxius, Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, Arxiu Municipal de Barcelona i Associació d’Arxivers de 
Catalunya. Barcelona, 23 de febrer de 2006. Assistent: Xavier Tarraubella.  
-Curs: Gestió dels Documents Electrònics a l’Administració.  Organització: 
ESAGED–Ajuntament de Barcelona. Barcelona, març-abril 2006. Assistents: Teresa Llorens 
i Montserrat Ruiz.  
-Curs: Plans d’emergència: formació teòrica. Organització: Formació de Personal de 
l’Ajuntament. Barcelona, 5 d’abril de 2006. Assistent: Xavier Tarraubella.  
-Seminari: Actors i polítiques de digitalització del patrimoni cultural català. Organització: 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 18 d’abril de 2006. Assistents: Teresa Llorens i 
Sebastià Riera.   
-Curs: Seminari sobre quadres de classificació uniformes. Organització: Associació 
d’Arxivers de Catalunya. Barcelona, 15 i 29 de maig de 2006. Assistent: Sebastià Riera.  
-Jornada: IX Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme “Diari de Barcelona”: 125 anys 
de La Vanguardia. La documentació al servei de la història d'un diari. Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra, 29 de maig de 2006. Assistents: Manel Alfaro, Elisa Cano, Teresa 
Llorens, Consol Sánchez i Xavier Taraubella.  
-Jornada: Aplicació de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC).Organització: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 29 de 
juny de 2006. Assistent: Sebastià Riera.  
-Jornada: Aplicació de la Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC). 
Organització: Escola d’administració Pública de Catalunya. Barcelona, 26 de setembre de 
2006. Assistents: Montserrat Ruiz i Mariona Teruel.  
-Curs: Prevenció de riscos: utilització de materials per a la restauració. Organització: 
Direcció de Recursos Humans de l’ICUB. Barcelona, 30 de juny de 2006.  
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-Jornada: Entre haluros y píxels. Organització: Centre de Fotografia Documental. Barcelona, 
2 d’octubre de 2006. Assistents: Rafel Torrella.  
-Curs: Valoració de documents escrits. Organització: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya. Barcelona, 2, 9, 16 i 23 d’octubre de 2006. Assistents: Elisa 
Cano, Sílvia Domènech i Àngels Solà.  
-Curs: Prevenció de riscos: equips de protecció individual. Organització: Formació de 
Personal de l’Ajuntament. Barcelona, 25 d’octubre de 2006. Assistents: Jordi Calafell i Rafel 
Torrella.  
-Jornada: Jornadas Tècnicas sobre restauración de documentos: “Tintas y pigmentos”. 
Pamplona, novembre de 2006. Assistents: Gemma Valls.  
-Taller: Fons fotogràfics: estratègies i tècniques per a un ingrés adequat. Organització: 
CRDI de l’Ajuntament de Girona. Girona, 15 de novembre de 2006. Assistents: Rafel 
Torrella.  
-Jornades: 9es Jornades Antoni Varès Imatge i Recerca. Organització: CRDI de 
l’Ajuntament de Girona. Girona, 16 i 17 de novembre de 2006. Assistents: Sílvia Domènech, 
Montserrat Ruiz i Xavier Tarraubella.  
-Curs: Gestió de documents electrònics en el marc del II Seminari Internacional d’Arxius. 
Organització: Arxiu Municipal de Barcelona i Subdirecció General d’Arxius. Barcelona, 20 i 
21 de novembre de 2006. Assistents: Sílvia Domènech i Montserrat Ruiz.  
-Curs: Monográfico de Gestión Documental del Sistema Integrado de Gestión de Centros 
Archivísticos Albalá 4.1. Organització: Baratz – IMI. Barcelona,  27-29 de novembre de 
2006. Assistents: Montserrat Ruiz.  

• Activitats del personal:  

Grups de Treball:  
-Grup de treball del Quadre d’Organització de Fons de l’Arxiu Municipal: Ma Cinta 
Mañé, Alícia Gómez i Montserrat Ruiz.  
-Grup de treball de Descripció de l’Arxiu Municipal: Xavier Tarraubella i Sebastià 
Riera.  
-Grup de treball d’Avaluació i Accés de l’Arxiu Municipal: Manuel Rovira.  
-Grup de treball de Conservació de l'Arxiu Municipal: Gemma Valls (coordinadora), 
Eloïsa Sendra i Rafel Torrella.  
-Grup de treball d’Acció Cultural i Comunicació de l’Arxiu Municipal: Imma 
Domènech.  
-Grup de treball de Formació i Reciclatge de l’Arxiu Municipal: Lluís Úbeda. 
-Taula de Restauradors i Conservadors de l'ICUB: Rafel Torrella i Gemma Valls. 
-Grup d’administradors del sistema informàtic AIDA-Albalá: Sílvia Domènech.  

Consells de Redacció:  
-Revista ArxiBar: Teresa Llorens.  
-Revista Historia, Antropología y Fuentes Orales: Xavier Tarraubella i Lluís Úbeda.  
-Pàgina web de l’Arxiu Municipal: Teresa Llorens.  
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Publicacions:  
-Monografia: El repte de les fonts orals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006 
(Col·lecció Memòria Oral, 1). Autors: Lluís Úbeda i Mercè Vilanova.  
-Article: L’experiència de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en el control i 
eradicació d’una infecció fúngica. A: La problemàtica dels fongs en el patrimoni 
documental. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006 (Col·lecció Conservació i 
restauració, 1), pàg. 51-61. Autor: Xavier Tarraubella.  
-Article: Entre la crònica i l’imaginari. A: Entre la crònica i l’imaginari. Fotografies 
de la Segona República. Barcelona: AHCB i Imatge i Producció Editorial, 2006, pàg. 
11-25. Autor: Jordi Calafell.  

 
Ponències i comunicacions:   

-Ponència amb el títol L’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona: fons, col·leccions i projectes. A: 9es Jornades Antoni Varès d’Imatge i 
Recerca (Girona, 16-17 de novembre de 2006). Autor: Sílvia Domènech.  

Conferències / docència:  
-El sistema AIDA y el Archivo Municipal de Barcelona. Sessió impartida al  2º 
Seminario Internacional de Archivos organitzat per l’Arxiu Municipal i el 
Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament (Barcelona, 13 de 
novembre de 2006). Autor: Xavier Tarraubella  
-Restauración y conservación. Sessió impartida al  2º Seminario Internacional de 
Archivos organitzat per l’Arxiu Municipal i el Departament de Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament (Barcelona, 15 de novembre de 2006). Autor: Gemma 
Valls  

Altres:  
-Vocal del Consell Nacional d’Arxius de Catalunya: Xavier Tarraubella.  
-Vocal de la Comissió Municipal de Tria i Eliminació de Documents: Xavier 
Tarraubella.  
-Membres del projecte d’investigació de la Institució Milà i Fontanals del CSIC per a la 
transcripció, estudi i edició de la part relativa a eleccions del Llibre del Consell 
(1301-1433): Ma Cinta Mañé, Sebastià Riera i Manuel Rovira.   
-Membre del Grup de treball d’Arxius i fons d’Arquitectura de l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya: Xavier Tarraubella.  
-Membres del Grup de Treball de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de 
Barcelona. Universitat Pompeu Fabra – Arxiu Històric de la Ciutat: Xavier Tarraubella 
i Teresa Llorens.  
-Membres del Grup de Treball del Projecte interdisciplinar d’investigació sobre la 
problemàtica dels fongs en el patrimoni documental: Xavier Tarraubella i Gemma 
Valls.  
-Membre de la Taula de Memòria i Patrimoni del Pla Estratègic de Cultura de la ciutat 
de Barcelona: Xavier Tarraubella.  
-Membres del Comitè organitzador del Xè Congrés d’Història de Barcelona: Xavier 
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Tarraubella, Ramon Grau i Dolça Roca.  
-Membre de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local Española: 
Xavier Tarraubella.  
-Membre del Consell de redacció de la revista L'Avenç: Ramon Grau. 
-Coordinadora de la campanya de l’Arxiu Municipal Barcelona fem Memòria 
a l’Arxiu Històric de la Ciutat: Gemma Valls.  
-Membre del jurat del VI Premi Gran Marina de Fotografia. “Barcelona, 
naturalment”, dictaminat el 14 de novembre i lliurat l’11 de desembre de 2006: Sílvia 
Domènech.   
-Membre del Comitè Científic de les jornades Un diálogo entre disciplinas. Memoria 
histórica y fuente oral (Sevilla, 22-23 de març de 2007): Lluís Úbeda.  

 
• Beques i pràctiques de formació:  
 
Durant l’any 2006 l’Arxiu Històric de la Ciutat ha acollit diverses persones en el marc dels 
programes formatius en què participa:  

-2 becaris en pràctiques (350 hores) de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona: Cristina Biescas 
Socias (del 13 de novembre de 2006 al 9 de març de 2007) i Concepción Romero 
Porras (del 11 de desembre de 2006 al 30 de març de 2007). Les pràctiques s’han 
realitzat, respectivament, al Departament de Gràfics i a la Secció d’Arxiu Fotogràfic.  
-2 persones dels Plans d’ocupació de Barcelona Activa corresponents a places 
anomenades “agents de conservació del patrimoni”: Carles Soler Gutiérrez (de 
novembre de 2006 a maig de 2007) i Ana Miñana Galbis (de desembre de 2006 a juny 
de 2007). L’estada té una durada de 6 mesos i es porta a terme a la Secció 
d’Hemeroteca.  
-1 persona participant en el 2º Seminario Internacional de Archivos organitzat per 
l’Arxiu Municipal i el Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament: 
Daniel Sosa Debenedetti, Coordinador del Centro Municipal de Fotografia de 
Montevideo. L’estada s’ha portat a terme a la Secció d’Arxiu Fotogràfic els dies 22, 23 
i 24 de novembre de 2006.  

11. ADMINISTRACIÓ I RECURSOS  
 
INGRESSOS    
Entrades museu    
Entrades exposicions temporals    
Activitats   1.034,00 
Vendes   733,84 
Reproduccions fons   41.619,84 
Lloguers / cànons    
Patrocinis cash (detall més tard)   14.100,00 
Subvencions (detall a l’apartat 5.3.1.)    
 TOTAL 57.487,68 
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DESPESES (Capítol II)    
Despeses fixes   445.640,34 
Administració   55.986,28 
Programa ordinari   314.846,70 
Programa 2004   30.720,83 
Manteniments i consums (si els sabeu)    
 TOTAL 847.194,15 
C. PERSONAL (Capítol I)    
Personal de plantilla    
Personal eventual    
 TOTAL  
D. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (Capítol IV)    
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya   3.200,00 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona   5.000,00 
 TOTAL  8.200,00 
D. PETITES  INVERSIONS 2006 (Capítol VI)    
Obres    
Adquisició fons   4.425,00 
Material tècnic   5.590,66 
Altres instal·lacions (suports i faristols informatius)   3.940,64 
Informàtica    
Mobles   8.840,89 
Llibres col·leccions   13.010,67 
 TOTAL 35.807,86 
 
 
 
 
12. INFRASTRUCTURA  
 

Superfície total en m²  
Superfície m2 de l’equipament: Casa de l’Ardiaca  2.767 m²  
Superfície m2  de l’equipament: Secció de l’Arxiu Fotogràfic   1.589 m²  
Superfície m2 de l’equipament: Dipòsit Zona Franca  420 m²  

 
Superfície per espais en m2  

Tipus d’espai  m²  Tipus d’espai  m²  
Total Equipament  4.342  Sala de reunions  246,60  
Hall/recepció-informació   189,20 Laboratoris fotogràfics  125  
Superfície expositiva  178  Magatzems infraestructura  47  
Dipòsits  1.311  Taller pedagògic   
Oficines  418,42 Guarda Roba  22,60  
Sales de Consulta  216,26 Espai aire lliure  226,30  
Taller de restauració   132  Wc Públics  75  
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Sala d’actes   68,5  Espais perduts i altres   942,12  
Laboratori Microfilms  122  Cafeteria  22  

 
 
 
 
13. VOLUM DOCUMENTAL  

Objectes que constitueixen els fons de l’Arxiu  Nombre  

1. Biblioteca, nombre de volums  140.000 volums  
2. Arxiu Medieval i Modern (m. lineals)  1.700 metres lineals  
3. Fonts Orals (nombre de suports)  817 cassetes, 24 CD i 20 DVD, corresponents a 
 723 testimonis orals (*)  
4. Gràfics  57 armaris, 2.983 metres lineals i 34 capses  
5. Hemeroteca  15.395 títols / 96.552 volums / 4.750 m.l.  
6. Arxiu Fotogràfic  2.000.000 d’imatges  
7. Fons cedit temporalment: exposicions 2006  94 documents  

 
(*) En el volum total de Fonts Orals no es comptabilitza l’ingrés de la col·lecció de testimonis orals de la Dra. 
Mercè Vilanova per estar pendent d’identificar el nombre de testimonis que inclou. 
 


