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MEMÒRIA 2008 
 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
1. PRESENTACIÓ 

 
Durant l’any 2008 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 municipal 
medieval i modern, 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 la recerca històrica. 

Les actuacions i activitats desenvolupades durant l’any 2008 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. 

Com a aspectes més destacables portats a terme durant aquest any hem de 
mencionar: 
- Pel que fa a l’organització, s’ha iniciat l’aplicació del nou organigrama del centre 

validat a finals de l’any 2007. Això ha permès formalitzar el nomenament i 
reconeixement de responsabilitat en diferents llocs de treball ja existents, i també 
convocar i ocupar dos dels llocs de treball de nova creació: Cap de l’Àrea de Fons i 
Col·leccions i Cap de la secció de Biblioteca i Sala de Consulta General. En aquest 
mateix sentit, s’ha convocat i ocupat també el lloc de treball de Cap de l’Arxiu 
Fotogràfic, vacant des de finals de l’any 2007 per renúncia de l’anterior responsable. 
També durant l’any 2008, i d’acord amb la voluntat de les Direccions de l’Institut de 
Cultura i del Sistema Municipal d’Arxius, s’ha realitzat un estudi-proposta per dotar 
d’un nou estatus a la Secció d’Arxiu Fotogràfic, què suposarà que a partir de gener 
de 2009 es constituirà en un centre independent de l’Arxiu Històric de la Ciutat amb 
la denominació d’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.       

- Pel que fa a la gestió i tractament dels fons, s’han continuat els treballs 
d’organització i descripció dels fons arxivístics per facilitar la recerca i posar-los a 
l’abast dels usuaris i investigadors. També s’ha continuat la gestió, manteniment i 
actualització de les col·leccions hemerogràfiques i bibliogràfiques, i la incorporació 
de registres bibliogràfics retrospectius al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC). Finalment destacar l’inici de l’aplicació del nou quadre de 
classificació del fons municipal medieval i modern, que ha permès donar d’alta les 
diferents agrupacions documentals del fons en el sistema AIDA.   

- Pel que fa a la conservació, s’han realitzat els estudis de conservació i el 
condicionament de diversos fons i col·leccions, i s’han restaurat documents de 
tipologies diverses amb un alt valor històric i patrimonial. D’altra banda, s’han 
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continuat i impulsat les accions de digitalització i microfilmació de documents per 
facilitar-ne la consulta i preservar els originals. En aquest sentit cal destacar la 
continuació de la col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya en l’impuls del 
projecte ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues). 

- Pel que fa a la difusió, l’any 2008 s’ha desenvolupat una activitat intensa, amb 
nombroses accions de divulgació del patrimoni documental i de la història de 
Barcelona. 
En el marc de les activitats del programa del Seminari d’Història de Barcelona, 

s’ha realitzat un curs monogràfic amb el títol: Barcelona i el romànic. Art i ciutat 
dels segles XI-XIII (octubre 2008-febrer 2009). 
D’altra banda, el dia 16 d’octubre s’ha realitzat una Jornada d’homenatge a 
l’historiador Ronald Fraser amb motiu del 25è aniversari de la creació del 
Departament de Fonts Orals de l’Arxiu i de la donació del fons de testimonis orals 
sobre la Guerra Civil Espanyola recollits i utilitzats per ell. 
També s’han realitzat quatre exposicions al llarg de l’any, tres de presencials i una 
de virtual: Montjuïc 1915. Primera mirada (sala d’exposicions de l’Arxiu 
Fotogràfic); Sportman. Revistes pioneres de l’esport català (vestíbul de la Casa de 
l’Ardiaca); i Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX (sala d’exposicions de l’Arxiu 
Fotogràfic + exposició virtual). 
Pel que fa a les publicacions, s’han editat les següents: Catàleg dels pergamins 
municipals de Barcelona, Anys 1396-1440 (Volum III); Joan Martí, fotògraf. 
Belleses del XIX; L’exaltació del llibre al vuitcents. Art, indústria i consum a 
Barcelona (en coedició amb la Biblioteca de Catalunya); Narratives urbanes (en 
coedició amb la Fundació Tàpies); dues monografies (núm. 20 i 21) de la col·lecció 
Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona; i els núm. 39 i 40 de la revista 
Historia, antropología y fuentes orales. 
Finalment no es pot deixar de mencionar el préstec de documents en comodat a 
diferents organismes i institucions, amb destí a exposicions temporals. Durant l’any 
2008 s’ha prestat un total de 265 documents de diverses tipologies, per a 16 
exposicions.  
   

No acabarem aquesta presentació sense fer referència a les dades de consulta 
dels documents custodiats i conservats al centre. En aquest sentit, l’Arxiu Històric 
de la Ciutat continua mantenint-se com un dels centres arxivístics de referència per a 
la realització de treballs d’investigació i recerca històrica. Així, els usuaris del servei 
de consulta han estat 15.116, mentre que les consultes de documentació o peticions 
d’informació realitzades a les diferents sales de consulta del centre han estat 
103.778. Respecte l’any anterior es produeix un increment tant en el nombre 
d’usuaris presencials com en el de documents consultats, fonamentalment al servei 
de consulta de l’Arxiu Fotogràfic. Pel que fa a la utilització dels serveis telemàtics 
que ofereix l’Arxiu mitjançant Internet (web, bases de dades descriptives dels fons 
documentals i banc d’imatges de documents fotogràfics) continua el creixement del 
seu ús, amb 4.582.773 usuaris i 5.974.803 consultes.  
 

 
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 2009. 
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: 
 
- Donació de la revista Vivir en Barcelona de 13.339 fotografies (positius i negatius) 

del període 1984-1993. 
- Adquisició, a traves de subhasta, de diverses fotografies històriques de Barcelona 

(positius estereoscòpis, positius paper i negatius vidre). 
- Donació del Sr. Miquel Canals, Marquès de Casa Brusi, de l’Arxiu de Casa Brusi, 

format per 34 unitats d’instal.lació amb documents dels segles XVIII-XX. 
- Finalització del nou Quadre de classificació del fons municipal medieval i modern i 

inici de l’aplicació del sistema AIDA-Albalá per a la descripció normalitzada del 
fons.  

- Continuació del projecte de catalogació dels pergamins del fons municipal. 
- Continuació de l’inventari dels fulls volanders del període de la Segona República. 
- Continuació del tractament arxivístic (classificació, ordenació i descripció) del fons 

documental dels Jocs Florals de Barcelona. 
- Continuació de la catalogació de documents dels diversos fons i col·leccions 

gràfiques i iconogràfiques: mapes, plànols, dibuixos, gravats i cartells. 
- Continuació dels projectes de tractament arxivístic (revisió, registre, descripció i 

transcripció) de les gravacions de les col·leccions de testimonis orals donades per 
Mercè Vilanova i Anna Monjo. 

- Continuació del projecte d’identificació, selecció i avaluació de les col·leccions de 
publicacions periòdiques en curs.  

- Continuació del projecte de buidat d’articles de revista relacionats amb la història de 
Barcelona. 

- Continuació del projecte de catalogació del fons hemerogràfic antic pendent de 
descripció. 

- Continuació dels treballs d’informatització del catàleg manual dels fons 
bibliogràfics i vinculació al CCUC. 

- Continuació del projecte de catalogació de publicacions dels segles XV i XVI del 
fons bibliogràfic històric. 

- Realització d’un estudi del fons bibliogràfic Arlubins, especialitzat en teatre. 
- Tractament arxivístic (registre, classificació i descripció) de fotografies de diversos 

fons i col·leccions.     
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• En l’àmbit de la conservació, preservació i restauració dels fons: 
 
- Continuació del projecte de revisió, desinfecció i condicionament integral de la 

documentació del Fons del Veguer. 
- Continuació de l’estudi de l’estat de conservació del fons bibliogràfic d’Eduard 

Toda. 
- Restauració de 13 volums, de 90 bans municipals i d’altres documents solts dels 

fons d’Arxiu Medieval i Modern. 
- Restauració de 400 fotografies històriques dels segles XIX i XX de diversos fons i 

col·leccions fotogràfiques. 
- Restauració de 99 llibres i opuscles del fons bibliogràfic històric. 
- Restauració de 129 unitats del fons hemerogràfic històric. 
- Restauració de 88 documents cartogràfics i iconogràfics dels segles XVIII-XX. 
- Condicionament, canvi de contenidors i protecció amb material de conservació de 

documents dels diversos fons documentals, fotogràfics, bibliogràfics i 
hemerogràfics. 

- Projecte de microfilmació de volums de diverses sèries del Consell de Cent dels 
segles XIV a XVIII. 

- Digitalització de 54 volums de diversos fons d’Arxiu Medieval i Modern.    
- Digitalització de 5.684 fotografies. 
- Digitalització i/o microfilmació de diaris i revistes del fons hemerogràfic històric, 

entre altres, El Noticiero Universal, La Campana de Gràcia, La Noche, La 
Renaixensa o Poble Nou. 

- Conversió a suport digital de les gravacions analògiques dels testimonis orals de les 
col·leccions Cuevas, Català i Fraser. 

 
• En l’àmbit de la difusió: 
 
- Realització de la Jornada Arxius i Fonts Orals: Homenatge a Ronald Fraser, amb 

motiu del 25è aniversari de la creació del Departament de Fonts Orals de l’AHCB 
(16 d’octubre de 2008). 

- Publicació del tercer volum del Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona, 
Anys 1396-1440. 

- Publicació de 2 noves monografies (núm. 20 i 21) en la col·lecció Quaderns del 
Seminari d’Història de Barcelona.  

- Publicació de l’obra L’exaltació del llibre al Vuitcents. Art, indústria i consum a 
Barcelona (Pilar Vélez ed.), en coedició amb la Biblioteca de Catalunya. 

- Publicació de l’obra Narratives Urbanes (Margarida Casacuberta i Marina Gustà 
ed.), en coedició amb la Fundació Tapies. 

- Publicació dels números 39 i 40 de la revista Historia, antropología y fuentes 
orales, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’associació Historia y 
Fuente Oral.  

- Realització d’un curs del Seminari d’Història de Barcelona amb el títol Barcelona i 
el romànic. Art i ciutat dels segles XI-XIII (octubre 2008-febrer 2009). 

- Exposició Sportman. Revistes pioneres de l’esport català, al vestíbul de la Casa de 
l’Ardiaca (juny-desembre 2008). Aquesta exposició s’ha programat en el marc de 
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les activitats de l’Any de l’Esport i es complementa amb la publicació Sportman. 
Pioners de l’esport català, coeditada per RBA i l’Ajuntament. 

- Exposició Montjuïc 1915. Primera mirada, a la sala d’exposicions de l’Arxiu 
Fotogràfic, amb la corresponent publicació. (desembre 2007- setembre 2008). Es 
complementa amb una exposició virtual del mateix títol al web de l’Arxiu 
Municipal.  

- Exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX, a la sala d’exposicions de l’Arxiu 
Fotogràfic, amb la corresponent publicació (octubre 2008-gener 2009). Es 
complementa amb una exposició virtual del mateix títol al web de l’Arxiu 
Municipal. 

- 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 XI Col·loqui de l’Aula 
d’Història del Periodisme Diari de Barcelona, dedicat en aquesta ocasió al tema Els 
fons hemerogràfics de la premsa en català (26 de maig de 2008). 

- Préstec en comodat de 265 documents per a 16 exposicions temporals organitzades 
per diversos organismes i institucions. 

- Realització de 29 visites comentades a l’Arxiu per conèixer els seus fons 
documentals, amb un total de 439 assistents.  

 
• En l’àmbit de les infraestructures i la millora de les instal·lacions i serveis: 
 
- Actualització del sistema electrònic d’obertura i funcionament dels armaris mòbils 

compactes d’un dels dipòsits de documentació de la Casa de l’Ardiaca, i millora del 
sistema electrònic de les barreres de seguretat dels armaris compactes de tots els 
dipòsits. 

- Reforç de la il·luminació en diferents espais de la Casa de l’Ardiaca: vestíbul 
general, vestíbul de la primera planta i zona de catàlegs de la Sala de Consulta 
General. 

- Instal·lació de megafonia a la Sala d’Actes Agustí Duran i Sanpere. 
- Dotació d’equipament especialitzat de treball al Servei de Conservació i 

Restauració: microscopi binocular, microaspiradors especials per a materials fràgils, 
llum de retoc i medidor lumínic de radiacions. 

- Millora de la senyalèctica de l’Arxiu Fotogràfic: renovació de directoris i de la 
senyalització exterior.   

 
D’acord amb el Pla de treball 2008 de l’Arxiu Històric de la Ciutat que s’havia 

confeccionat, s’han pogut portar a terme bona part de les actuacions i activitats 
previstes.  

Els èxits principals s’han assolit en l’increment de les xifres d’usuaris i consultes de 
la documentació, les quals situen l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona com un dels 
centres arxivístics més importants del país pel que fa a nivell d’utilització per part dels 
ciutadans i investigadors. L’any 2008 es produeix un increment del número d’usuaris i 
consultes presencials, però sobre tot dels usuaris dels serveis telemàtics que ofereix 
l’Arxiu mitjançant Internet (consulta web, accés a les bases de dades descriptives dels 
fons documentals, consulta del banc d’imatges de documents fotogràfics o portals 
d’accés a col·leccions digitals de premsa històrica participats per l’Arxiu). 
Així mateix, mereix destacar-se l’acollida i la nombrosa participació ciutadana en les 
activitats organitzades per l’Arxiu (Jornada d’homenatge a Ronald Fraser, Curs 
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Barcelona i el romànic o visites guiades a les exposicions de l’Arxiu Fotogràfic), així 
com i l’alt nivell d’assistència a les presentacions de publicacions que s’han realitzat 
(L’exaltació del llibre al Vuitcents i Narratives urbanes) i a la inauguració de 
l’exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX.  

Un altre aspecte que cal destacar en positiu són les actuacions portades a terme  
relacionades amb conservació de la documentació (restauració de documents, 
microfilmació i digitalització, revisió i condicionament de fons, etc.), les quals han 
permès millorar la preservació i perdurabilitat del patrimoni documental custodiat. 
També és rellevant l’impuls als programes de digitalització de documents els quals, a 
banda dels beneficis per a la conservació en evitar la manipulació dels originals, 
permeten agilitar i millorar la consulta per part dels usuaris i impulsar la creació de 
plataformes i portals d’accés virtual a la documentació.  

Pel que fa als aspectes a millorar, cal mencionar en primer lloc la resolució dels 
dèficits en la infraestructura tecnològica disponible, sobre tot per poder impulsar 
projectes que es consideren essencials adreçats a l’oferiment de la consulta de 
documentació mitjançant Internet i a la creació de plataformes de consulta digital dels 
fons, o per garantir l’emmagatzematge i gestió idònia dels documents digitals. 

També és necessari perfeccionar els mecanismes i procediments de control i 
revisió de la documentació consultada pels usuaris i investigadors a les diferents sales 
de consulta de l’Arxiu, així com les condicions de seguretat existents, amb l’objectiu de 
garantir plenament la protecció, la integritat i la preservació del patrimoni documental 
custodiat.  

Finalment, és necessari millorar els processos relacionats amb la gestió de les 
comandes de reproducció de documents que efectuen els usuaris, amb l’objectiu de 
racionalitzar-los, simplificar-los i agilitar-los.   
 
 
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, bibliogràfics i 
hemerogràfics que s'han produït al llarg de l'any, ja sigui per donació, compra, 
transferència o qualsevol altra modalitat. 
 
Secció de Fons Documentals 

• Arxiu Medieval i Modern: 
- Donació del Sr. Miquel Canals Elias-Brusi, marquès de Casa Brusi, de 

documentació personal i patrimonial de la família Brusi, propietària durant 
els segles XIX i XX del Diario de Barcelona (24 arxivadors i 10 llibres). 

 
• Gràfics: 

- Ingressos per via ordinària: 107 unitats documentals. 
- Ingressos per via extraordinària: 81 unitats documentals 
 

• Fonts Orals: 
- Dipòsit indefinit del testimoni de Mercedes Orgaz (1 DVD de 1h. 32 m. de 

durada, dues sessions d’entrevista, 26 i 27-VII-2007) per part de la Fundació 
Privada Ciència en Societat. 
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Secció d’Hemeroteca  
 
   Total d' exemplars ingressats durant l'any: 10.465 unitats 
 
Secció de Biblioteca 
 

Compra llibre modern 317
Subscripcions 21
Compra llibre antic 131
Donatius 580
Altres (intercanvis, Escola Massana) 19
Total volums ingressats 1.068

 
Destaquen entre els nous ingressos els 16 volums mida Fol. de l’obra de Giulio Ferrario, 
Le Costume ancien et moderne, ou, Histoire du gouvernement, de la milice, de la 
religion, des arts, sciences et usages de tous les peuples anciens et modernes procedents 
de l’Escola Massana. Això va comportar, entre els mesos de maig i juliol, l’anada a 
l’Escola Massana a identificar els llibres, l’ordenació del seu trasllat i la seva posterior 
catalogació. 

 
Secció d’Arxiu Fotogràfic 
           Ingressos per compra: 

- Al col·leccionista José Vicente Soriano. Es tracta de 1 positiu estereoscòpics. 
Data compra: 9 de maig de 2008.  

- Al col·leccionista Germán Baron de 12 positius en paper. Data compra: 22 
de maig de 2008.  

- A través de subhasta de 15 positius en paper, 3 àlbums amb 51 positius. Data 
compra: 3 de juliol de 2008. 

- A través de subhasta de 6 positius estereoscòpics i 1 àlbum amb 16 positius. 
Data compra: 10 d’ octubre de 2008. 

- A través de subhasta de 9 positius estereoscòpics, 9 positius paper, 9 positius 
vidre i 110 negatius vidre. Data compra: 11 de desembre de 2008. 

 
Total ingressos per compra: 36 positius paper, 9 positius vidre, 16 positius  
estereoscòpics, 110 negatius vidre i 4 àlbums amb 67 positius. 
 
Ingressos per donació: 

- Donat per la revista Vivir en Barcelona: 13.339 positius sobre paper i plàstic, 
i negatius de plàstic, que reprodueixen personatges i actes socials i culturals 
de la ciutat de Barcelona i de la ciutat de Madrid entre 1984 i 1993. Data 
donació: 22 de maig de 2008. 

 
Ingressos per producció pròpia o encàrrec: 

- Reportatge fotogràfic Del Palau de Mar al Fòrum: 350 fotografies en blanc i 
negre. Autor: Jordi Calafell. 

- Reportatge fotogràfic El barri del Raval: 50 fotografies en blanc i negre. 
Autora: Consuelo Bautista.    
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4. ORGANITZACIÓ I TRACTAMENT DELS FONS  
 
En aquest apartat i també sistematitzat per seccions, 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, bibliogràfics i hemerogràfics 
desenvolupats durant l'any. 
 
 
Secció de Fons Documentals 

• Arxiu Medieval i Modern: 
- Finalització del Quadre de Classificació del Fons Medieval i Modern: 
aprovació definitiva d’un projecte de Quadre de Classificació funcional. Inici de 
l’aplicació del sistema AIDA-ALBALA a la documentació del fons municipal 
de l’Arxiu Medieval i Modern (fitxa de fons municipal, fitxes de secció). 
- Catalogació en curs de la secció 1A Pergamins municipals: Preparació de 
l'edició dels volums III (Anys 1396-1440) (404 pergamins), IV (Anys 1441-
1500) (342 pergamins)  i V (Anys 1501-1530) (400 pergamins 
aproximadament) 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. Correcció de proves d’impremta. 
- Finalització de la revisió de les col·leccions de reproduccions de segells de 
Ferran de Sagarra i de Fèlix Domènech Roura, les quals s’han identificat i 
individualitzat., i s’han extret diversos materials aliens a les dites col·leccions 
(26 caixes). 
- Continuació de l’inventari de la secció 1K Alojamiento y utensilio (segles 
XVIII-XIX). Identificació i ordenació de la documentació (171 unitats 
d’instal·lació). 
- Continuació de l’inventari del fons 6B Jocs Florals de Barcelona. Elaboració 
del Quadre de Classificació. Classificació i condicionament de la documentació. 
Preparació de bases de dades en Word i Access (1.674 fitxes) (186 unitats 
d’instal·lació). 
- Continuació de l’ordenació, classificació i catalogació del fons personal 5D.74 
Eduard Barba (5 unitats d’instal·lació). 
- Apèndix a l’inventari del fons 5D.52 Apel·les Mestres (175 documents). 
- Catalogació en curs de la sèrie 5E.II Fulls volanders (415 documents del juliol-
desembre de 1937 i 1938; 11 unitats d’instal·lació) i classificació de fulls sense 
data del període 1936-1939 (425 documents). 
- Revisió i avaluació de documentació procedent del Diari de Barcelona (1987-
1991). Classificació de la documentació arxivística en sèries (Ordres de 
publicitat, Comprovants de publicitat, Documentació administrativa diversa) 
(158 caixes). Classificació de publicacions i separació de duplicats (Diari de 
Barcelona, Butlletí Oficial de l’Estat) (127 caixes) 

 
• Gràfics: 
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- Ordenació alfabètica dels fulletons d’Entitats barcelonines de 2008. 
- Revisió, reordenació i inventari de part de la col·lecció d’auques (Barcelona i 
Catalunya). 
-   Inici de l’ordenació alfabètica de la col·lecció de Diplomes privats.  
-  Revisió, tractament i condicionament dels documents del fons procedent del 
Museu d’Història de Barcelona. 
- Revisió del catàleg  i condicionament dels Fulls religiosos (segles XVII-
XVIII).     
- Actualització de la signatura topogràfica dels documents digitalitzats el 2008: 
54 dibuixos artístics (diferents autors) 36 gravats de Lola Anglada i 276 gravats 
d’història. 
- Confecció d’un topogràfic específic per a la col·lecció de gravats Ramon Soley.    
-Revisió i condicionament del fons d’Entitats privades: 100 unitats d’instal·lació.    
- Catalogació amb base de dades VICA de: 83 cartells, 450 dibuixos, 300 gravats 
del Llegat Massana, 368 gravats de la col·lecció Ramon Soley), 182 mapes i 529 
plànols. 
- Inici de la confecció d’un llistat-inventari de 1.000 unitats documentals  
d’auques. 
 - Catalogació de 264 documents de la col·lecció de diplomes privats. 

 
• Fonts Orals: 

- Registre d’entrada: 818 documents. 
- Base de dades: actualització de 62 registres, amb un total de 642 registres. 
- Documents orals transcrits: 14 documents, corresponents a 9 testimonis de les 

col·leccions Mercè Vilanova i Anna Monjo, que apleguen un total de 500 
planes editades. 

 
 
Secció d’Hemeroteca  
Catalogació de noves publicacions i modificacions de registres: 
- Registres nous: 383 
- Registres modificats: 631 
- Exemplars nous: 400 
- Exemplars modificats: 452 
- URL noves: 385 
- Registres nous al CCUC: 156    
- Noves Autoritats: 4.957 
 
Total de registres de publicacions periòdiques introduïts a Absys: 4.631 
Total de registres accessibles per Internet: 740 
Recepció i gestió d'exemplars de les publicacions periòdiques ingressades durant l'any: 
- Cartes de reclamacions d’exemplars: 558 
- Reclamacions d’exemplars per correu electrònic: 345 
- Peticions de revistes noves: 12 
- Saludes d’agraïment: 8 
 
Base de Dades  del Catàleg Topogràfic: 
- Registres nous: 85 
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- Registres modificats durant l'any: 16.212 
- Registres catalogats des de l'any 1995 fins l'actualitat: 14.804 
 
Base de Dades de la Col·lecció Faraudo  (Col·lecció de números 1): 
- Registres nous: 14 
- Registres totals: 2.685 
 
Base de Dades del buidat de premsa: 
- Total de noticies introduïdes des de l'any 1993: 27.521 
- 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: 319.192 
 
S’han transferit a la secció de Biblioteca el fons de llibres de l’Hemeroteca format per 
396 exemplars  
 
Préstec de publicacions periòdiques: 
Seguint amb la política de col·laboracions institucionals per impulsar projectes de 
preservació, accessibilitat i divulgació del patrimoni documental i de la història de 
Barcelona, s’han efectuat els préstecs temporals següents:  

- A la Biblioteca de Catalunya, en el marc del conveni ARCA:  La Veu de 
Catalunya (314 vols.), L’Arch de Sant Martí (2 vols.), El Diablo suelto (2 
vols.), El Diluvio (9 vols.), La Imprenta (3 vols.), Or i grana (1 vol.), El 
Pájaro azul (2 vols.), El Pájaro negro (1 vol.), Papitu (1 vol.), Lo Somatent 
(1 vol.), El Principado (1 vol.), El Telégrafo (6 vols.) i El Vapor (2 vols.)  

- A la Biblioteca Rosa Sensat: Garbí (1 vol.) i Monterssori (1 vol.) 
 
S’ha rebut en  préstec temporal de la Universitat de Barcelona. Biblioteca de Lletres,  l 
exemplar de: L’Esperit català 
 
Intercanvis de publicacions periòdiques:  

- Seguint amb la política d’intercanvis de duplicats i d’aplicació del projecte 
iniciat l’any 2007 de Contextualització, definició i característiques del 
patrimoni hemerogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
passat, present i futur. Proposta de selecció, identificació i avaluació de les 
publicacions en curs, on s’establien els criteris generals per determinar el 
que serà en un futur pròxim objecte de ser tractat com a patrimoni 
hemerogràfic, i es proposava una revisió en la política de gestió de les 
col·leccions vives, s’han transferit a la Biblioteca de Catalunya 90 títols (38 
metres lineals) i s’han eliminat publicacions duplicades (41 metres lineals). 

 
 
Secció de Biblioteca  
Cal destacar la renovació del programa de catalogació usat al Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats (Millennium), així com el canvi del format, deixant el CATMARC i 
passant al MARC21. Això implica formació en les noves eines i temps d’aprenentatge i 
adaptació. 
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Catalogació retrospectiva: 
La feina que marca un dels objectius principals de la secció és la reconversió del catàleg 
manual a catàleg informatitzat consultable a través d’Internet. En aquest marc, s’han 
realitzat les següents actuacions:  

- Continuació de la catalogació retrospectiva amb un impuls –a banda d’altres 
fons dispersos- dels llibres que tenen la seva CDU corresponent al núm. 3 
(Ciències Socials). 

- Identificació dels llibres publicats els segles XV, XVI i XVII, i reconversió 
catalogràfica de gran part dels corresponents als segles XV i XVI (246 obres 
catalogades). 

- Continuació de la catalogació de la col·lecció de guies urbanes de Barcelona 
(50 obres catalogades). 

- Integració de les monografies de la biblioteca auxiliar de la secció 
d’Hemeroteca, amb control de duplicats, catalogació dels que ho requerien, 
canvi de cotes topogràfiques, registre i etiquetatge dels volums (139 obres 
tractades).  

 
Catalogació corrent: 
La catalogació de les noves adquisicions (llibre actual i de llibreter de vell) és l’altra 
vessant del treball catalogràfic. Les actuacions realitzades han estat les següents: 

- Continuació de la catalogació del fons bibliogràfic de la secció d’Arxiu 
Fotogràfic: 52 llibres. 

- Buidatge i catalogació d’articles de revista (Gaceta municipal de Barcelona, 
Finestrelles, Icaria, etc.) i de capítols de monografies que pel seu contingut 
requerien una catalogació detallada. 

- Catalogació de les noves publicacions ingressades durant l’any. 
 

Altres feines de catàleg: 
- Continuació de l’enllaç des del nostre catàleg amb les obres digitalitzades 

que poden trobar-se a Internet. Nous enllaços realitzats: 35. 
- Finalització de la revisió i actualització dels registres bibliogràfics 

procedents del Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya 
(UAB): introducció de 1.025 noves cotes topogràfiques a aquests registres. 

 
Registres d’exemplars  Absys 

Registres bibliogràfics procedents del 
Servei de Documentació d'Història 

Local de Catalunya (UAB) 

1.025 

Catalogació  Absys CCUC 

Registres bibliogràfics de noves 
adquisicions 

932 275 

Modificació de registres bibliogràfics 
incomplets 

141  

Reconversió del catàleg manual* 1.554 392 
Buidat d’articles de revistes i congressos 
* 

757  

Total 2008 3.384 667 
 

Catalogació d’autoritats 4.979 
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Modificació d’autoritats 372 
Registre d’exemplars  1.034 

 
 

Evolució de les catalogacions des de 1992 

Gestió de dipòsits:   
- Finalització de la reubicació de llibres del compacte G per tal d’optimitzar 

l’espai disponible al dipòsit.  
- Revisió i bona col·locació dels diaris i revistes dels compacte A i B. 
- Revisió dels llibres de mida 8º del compacte C-J: millora de la seva 

col·locació, etiquetatge de les col·leccions que no ho estaven, ensobrat dels 
llibres més malmesos i llistat de les baixes. 

- Inici de la revisió dels llibres de format 12º del compacte C-J 
 

Anàlisi del fons Arlubins: 
- S’ha iniciat, amb la col·laboració de Manuel Jorba, l’estudi d’avaluació del 

fons “Arlubins” d’obres teatrals ubicat al dipòsit de la Zona Franca, per 
determinar-ne el seu contingut i interès. 

 
Préstec intern Arxiu Municipal: 

- Durant el darrer trimestre de l’any s’ha realitzat el disseny del projecte de 
préstec intern dels llibres i revistes d’arxivística del fons de l’Arxiu, adreçat 
al personal de l’Arxiu Municipal de Barcelona. S’ha establert la metodologia 
i el procediment per a la gestió del servei, amb l’objectiu de posar-lo en 
marxa el gener del 2009.  

 
Transferència de publicacions: 

- Transferència a l’Arxiu Fotogràfic d’uns àlbums de fotografies (4 obres, en 
10 volums). Els llibres transferits són els corresponents als núms. 
identificadors: TITN 17474, 42166, 42167 i 42168. 

 
 
Secció d’Arxiu Fotogràfic:  
 
Tractament d’arxiu a nivell de fons i/o col·lecció: 
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- Registre d’ingressos, aplicació del quadre d’organització de fons, 
classificació, documentació i descripció de 13.826 fotografies i 4 àlbums (67 
fotografies) pertanyents a 3 fons i 3 col·leccions factícies: 

 
- Fons Municipal: 

- Ajuntament de Barcelona: 334 fotografies 
 
- Fons Privats: 

-    Vivir en Barcelona: 13.339 fotografies 
-    Pere Casas Abarca: 119 fotografies 

 
- Col·leccions factícies: 

-    Col·lecció de positius sobre paper: 27 fotografies 
-    Col·lecció d’estereoscòpics: 16 fotografies 
-    Col·lecció d’àlbums: 4 àlbums (67 fotografies)  

 
Tractament d’arxiu a nivell d’unitat documental simple: 

 
- Registre de documents, documentació, descripció, codificació de 780 

fotografies dels següents fons i/o col·leccions: 
-   Editorial López: 480 fotografies 
-  Ajuntament de Barcelona (L100 Cultura  
-  Arxiu Fotogràfic de l’AHCB-Crònica Gràfica) : 300 fotografies 

  
- Registre de documents, estudi d’avaluació i codificació de 5.280 fotografies  

dels següents fons i/o col·leccions: 
- Ajuntament de Barcelona (G.100 Informació i comunicació Oficina 

Tècnica d’Imatge): 5.280 fotografies 
  
- Codificació de 8.972 fotografies dels següents fons i/o col·leccions:  

- Ajuntament de Barcelona (L100 Cultura Arxiu Fotogràfic de l’AHCB-
Crònica Gràfica): 5.372 fotografies 

- Ajuntament de Barcelona (L100 Cultura Arxiu Fotogràfic de Museus): 
3.600 fotografies 

 
 
5. PRESERVACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  
 
El servei de restauració i conservació de l’arxiu, segueix la línea de treball dels darrers 
anys. Per una banda, s’ha dedicat al control organolèptic i ambiental de tots els dipòsits 
i documentació per tal de detectar qualsevol patologia o brots microorgànics que 
poguessin afectar els documents i per altra banda, s’han coordinat les tasques externes, 
vinculades a la conservació, com són les restauracions del fons, la compra de material i 
la realització d’anàlisis microbiològiques.  
Com a mesures específiques, s’ha avançat en la neteja sistemàtica de la documentació 
d’alguns dipòsits; s’ha continuat la revisió i desinfecció individualitzada dels documents 
del fons Veguer. 
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En relació a les actuacions habituals de restauració, preservació i condicionament dels 
fons, les intervencions desenvolupades durant l’any 2008 han estat les següents: 
 
• Restauracions  realitzades per tècnics de l’Arxiu: 

-  2 pergamins, 1 diploma, 15 dibuixos, 2 aquarel·les, 5 plànols, 3 fulletons i 20   
   gravats de la Secció de Fons Documentals. 
- 11 diaris, 1 varia i 2 revistes de la Secció d’Hemeroteca. 
- 7  llibres de la Secció de Biblioteca. 
- 325 fotografies de l’Arxiu Fotogràfic. 

 
• Restauracions realitzades per encàrrec:  

- 13 volums, 90 bans municipals, 40 plànols, 2 dibuixos, 1 litografia i 9 llibres de 
consulta de la Secció de Fons Documentals. 

- 88 diaris, 20 revistes, 536 quaderns i 7 varies de la Secció d’Hemeroteca. 
- 92 opuscles de la Secció Biblioteca. 
- 75 fotografies de l’Arxiu Fotogràfic. 

 
• Enquadernacions realitzades per encàrrec: 

-  358 diaris i 151 revistes de la Secció d’Hemeroteca. 
-  90  llibres de la Secció de Biblioteca. 
-  10 àlbums de fotografies de l’Arxiu Fotogràfic. 

 
• Actuacions de condicionament del fons: 

- Neteja i condicionament de 500 segells de la col·lecció Domènech (Sagarra). 
- Canvi de 20 capses de conservació de les sèries Vàrias de Gran Foli del fons 

hemerogràfic. 
- Canvi de camises protectores de 1.100 documents de 8º del fons hemerogràfic. 
- Canvi de 300 carpetes de 8aus i de 300 carpetes de 4art del fons hemerogràfic. 
- Ordenació i condicionament dels diaris i revistes de part del dipòsit Lladó. 
- Protecció amb fundes de conservació dels llibres de 12º més malmesos del fons 

bibliogràfic. 
- Condicionament en fundes mylar o carpetes de protecció, de diversa 

documentació cartogràfica i iconogràfica: 1.462 unitats documentals del fons 
procedent del Museu d’Història de Barcelona, 318 mapes, 300 gravats del llegat 
Massana, 417 gravats de la col·lecció Ramón Soley, 402 fulls religiosos i 450 
dibuixos. 

- Protecció individual de 946 fotografies i signaturització de 678 unitats de 
l’Arxiu Fotogràfic. 

 
• Estudis de l’estat de conservació: 

- Revisió de 700 caixes de documentació del fons documental del Veguer. 
- Finalització de l’estudi de l’estat de conservació del fons bibliogràfic de format 

4º Toda (160 volums revisats i 97 llibres llistats). 
- Revisió de 968 llibres T8º del fons bibliogràfic Toda. 
- Realització d’informes de condicions de 85 unitats documentals de l’Arxiu 

Fotogràfic. 
 

• Documents orals copiats: 
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- 23 cintes en formats de 60 i 90 minuts de les col·leccions Vilanova i Monjo. 
 
• Altres tasques del Servei de Conservació i Restauració: 

- Revisió i valoració de la documentació afectada per infeccions fúngiques. 
- Control de les desinsectacions preventives. 
- Control ambiental dels dipòsits. 
- Coordinació i seguiment de les analítiques ambientals. 
- Protecció de les peces restaurades i proteccions especials per a exposicions. 
- Gestió tècnica, coordinació i seguiment de les exposicions. 
- Prestació del servei d'assessorament. 
- Neteges puntuals de fons afectats i coordinació i seguiment neteja documentació. 
- Coordinació i seguiment de la revisió dels fons d’Arxiu Medieval i Modern. 
- 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 2008 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.   
 
 

Reproduccions realitzades amb finalitats de conservació: 
 

• Reproducció de fons de la Secció de Fons Documentals. 
   
   Microfilmació de la documentació següent: 

- Consell de Cent. Acords. Del 1D.I-1 (1714-1718) al 1D.I-25 (1742)* 
- Consell de Cent. Sèrie Clavaria. 1B.XI-3 (1360-1361); 1B.XI-12-14 (1383-

13861) al 1B.XI-84 (1469-1470); 1B.XI-87(1472); 1B.XI-89 (1474-1475) al 
1B.XI-104 (1486-1487); 1B.XI-106 (1487-1488) al  1B.XI-118 (1498-1499); 
1B.XI-120 (1501) al  1B.XI-121 (1503); 1B.XI-123 (1504-1505) al 1B.XI-126 
(1506); 1B.XI-129(1511).* 

- Consell de Cent. Correu Menut. 1B.XX-1 (1458-1472)* 
- Consell de Cent. Lletres Closes. Del 1B.VI-13 (1447-al 1B.VI-42 (1514-

1516)  
- Consell de Cent. Lletres Patents. Del 1B.VII-1 (1433-1436) al 1B.VII-9 

(1495-1519)* 
- Consell de Cent. Ordinacions Especials. Del 1B.V-12 (1427-1460) al1B.V-

13 (1414-1430)* 
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- Consell de Cent. Ordinacions Originals. Del 1B.XXVI-1 (1312-1398) al  
1B.XXVI-3 (1435-1441). 

- Consell de Cent. Registre de Deliberacions. Del 1B.II-212  (1702 ) al 1B.II-
223 (30.XI.1701).* 

 
Digitalització de la documentació següent: 
- Manuscrits: Llibre d’Hores Ms A-398, A-109 i A-67. 
- Manuscrits Municipals: 1G-10 Llibre Verd, Volum I*, 1G-20 Rúbrica de 

privilegis*, 1G-21 Rúbrica de privilegis*, 1G-22 Rúbrica de privilegis*, 1G-
33 Cabreu de Flix i la Palma*, 1G-71 Llibre de Mostassaf*,1G-73 Llibre de 
l’administrador de places* i 1G-75 Clavaria de la ciutat*. 

- Consell de Cent: 1B.I-1 a 1B.I-29 Llibre del Consell (1301-1433)*. 
- Gremis: 2B.35-94. Llibre d’ordinacions i privilegis del gremi de blanquers. 
- Consellers. Armades i Port: Llibre d’acordaments 1C.VII-5 (1429) al 1C.VII-

17 (1461). 
- 276 gravats d’ història de Barcelona*. 
- 90 dibuixos i gravats d’autors*. 
- 65 cintes analògiques col·lecció de testimonis orals Cuevas (51 DVD*) 
- 43 cintes analògiques col·lecció de testimonis orals Català (40 DVD*) 
- 246 cintes analògiques col·lecció de testimonis orals Fraser (214 DVD*) 

 
• Reproducció de fons de la Secció d’Hemeroteca. 

 
  Microfilmació de les publicacions següents: 

- Art Jove (1905-1906)* 
- Campana de Gràcia, La (1925-1934)* 
- Consola, la (1919-1920)* 
- Enciclopèdia Catalana (1907-1908)* 
- Jordi, (1928)* 
- Noche, La (1.1.1934 a 23.1.1939)* 
-     Noticiero Universal , El ( Juliol 1931 a Maig 1934)* 
-     Poble Nou (1924-1928)* 
-    Renaixensa, La. Diari (1881-Juny 1882)* 

 
Digitalització de les publicacions següents: 
- Acción Coopetatista (1920-1928) 
- Art Jove (1905-1906)* 
- Barcelona Cómica (1900) 
- Campana de Gràcia, La (1925-1934)* 
- Consola, la (1919-1920)* 
- Diario de Barcelona (1901-1908)*  
- Enciclopèdia Catalana (1907-1908)* 
- Heraldo, El 
- Jordi, (1928)* 
- Nació Catalana, La (Agost-Novembre 1932) 
- Noche, La (1.1.1934 a 23.1.1939)* 
-     Noticiero Universal , El ( Juliol 1931 a Maig 1934)* 
-     Paz, La (Març-Novembre 1838) 
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-     Periódico Universal 1821 
-     Poble Nou (1924-1928)* 
-     Renaixensa, La. Diari (1881-Juny 1882)* 
 

• Reproducció de fons de la Secció de Biblioteca. 
 
Digitalització de la publicació següent: 

- Barcelona Cautiva. Vols 6-7 
 
• Reproducció de fons de l’Arxiu Fotogràfic. 
 

- Reproduccions analògiques: 1.042 fotografies. 
- Subfons Ajuntament de Barcelona – L100 Cultura: 71 fotografies. 
- Subfons Ajuntament de Barcelona – B100 Actes protocol·laris: 60 

fotografies. 
- Col·lecció de postals: 32 fotografies. 
- Col·lecció d’àlbums: 100 fotografies. 
- Col·lecció de positius sobre paper: 179 fotografies. 
- Fons Editorial López: 600 fotografies. 

 
- Reproduccions digitals: 5.632 fotografies. 

- Subfons Ajuntament de Barcelona - L100 Cultura: 5.372 
fotografies. 

- Subfons Ajuntament de Barcelona - B100 Actes protocol·laris: 1 
àlbum (60 fotografies). 

- Col·lecció d’àlbums: 3 àlbums (150 fotografies). 
- Fons Josep Gibert i Buch: 50 fotografies. 
 
A través del contracte amb Digitalbank també s’han digitalitzat: 52 
fotografies.  

 
(*) Els materials assenyalats amb asterisc han estat reproduïts mitjançant la contractació de serveis d’ 
empreses externes. La resta l’ha portada a terme el Servei de Reprografia de l’Arxiu. 

 
 

Taula-resum reproducció de documents 2008 per finalitats de conservació 
 

Total fotogrames microfilms 132.977 
Total imatges digitals 57.817 
Total fotografies analògiques 1.042 
Total fotografies digitals 5.834 

 
 
Reproduccions realitzades a petició dels usuaris: 
 
• Reproduccions en microfilm: 9.211 
 
• Duplicats de rotlles de microfilm: 16 rotlles 
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• Reproduccions en suport paper: 

- Fotocòpies:       1.200  
- Còpies en paper d’escàner:                  21.910 
- Impressions de suport digital:       9.520 
 

• Reproduccions digitals: 13.292  
 
També s’han reproduït en fotocòpia les transcripcions de la col·lecció de testimonis 
orals Dones del 36: 1.188 pàgines.  
 
• Reproduccions fotogràfiques: 
 

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): 1.563 fotografies  
- Comandes d’usuaris externs: 1.801 fotografies. 
- Comandes web de venda d’imatges per internet: 473 fotografies.  

 
- Reproduccions fotogràfiques d’altres tipologies documentals: 

- En diapositiva: 5 
- En paper: 1 
- En suport digital (tiff): 686 
- En suport digital (jpeg): 517   

 
 
Reproduccions realitzades amb finalitats de difusió: 
 
A l’Arxiu Fotogràfic s’ha realitzat la reproducció digital de 150 imatges originals per 
il·lustrar les publicacions i els elements de comunicació elaborats durant l’any. 
  
 
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 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 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 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 d’Arxiu Medieval i Modern, Biblioteca i 
Hemeroteca també es realitza en uns espais i condicions específiques.  
Així mateix, l’Arxiu ofereix la possibilitat de consulta de catàlegs, bases de dades, 
inventaris i d’algunes tipologies documentals mitjançant la pàgina web. 
 
A continuació i atenent a aquestes circumstàncies, es donaran diferents dades relatives a 
la consulta dels 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 2008: 
 

Usuaris i consultes de documentació 
 
 USUARIS CONSULTES 
Sala de Consulta General 11.365 26.707 
Sala de Consulta Gràfics 404 3.172 
Sala de Consulta Fonts Orals 177 242 
Sala de Consulta Arxiu Fotogràfic 1.282 71.410 
Sala de Consulta de Reserva Hemeroteca 169 528 
Peticions remotes (correu, fax, telèfon, correu electrònic)  1.719 1.719 
TOTAL 15.116 103.778 
 
 

Serveis telemàtics 
 
 USUARIS CONSULTES 
Pàgina web 37.815 204.001 
Catàleg Biblioteca i Hemeroteca 33.409 322.834 
Catàleg Topogràfic – Hemeroteca 11.396 84.473 
Catàleg documents cartogràfics i visuals – Gràfics 788 3.603 
Buidat de premsa 676 2.730 
Banc d’imatges fotogràfiques web - Arxiu Fotogràfic 4.498.689 5.357.162 
TOTAL  4.582.773 5.974.803 
 
 
•   Taula desglossada per tipus de document i nombre d’unitats consultades a la Sala de 
Consulta General: 
 

TIPUS DE DOCUMENTS UNITATS CONSULTADES 
Diaris 12.642 
Revistes 4.866 
Llibres 6.022 
Documents d’arxiu 3.049 
Total 26.579 

 
D’aquests documents: 3.098 han estat consultats en format MICROFILM i 1.214 en suport DIGITAL. 
 
•   Taula desglossada de Consultes als OPAC en la Sala de Consulta General:  
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OPAC CONSULTES  
Recerques 48.399 
Visualitzacions 23.228 

 
 
•   Taula desglossada per mesos i torns de matí i tarda dels documents consultat pels 
usuaris de la Sala de Consulta General: 

 
CONSULTA MATÍ TARDA TOTAL 

Gener 1294 1330 2624 
Febrer 1233 1142 2375 
Març 1032 882 1914 
Abril 1100 1307 2407 
Maig 1156 1033 2189 
Juny 988 796 1784 
Juliol 1439 1049 2488 
Agost 1184 830 2014 
Setembre 1100 1003 2103 
Octubre 1465 1041 2506 
Novembre 1203 1127 2330 
Desembre 879 966 1846 
TOTAL 14.073 12.506 26.579 

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

Pergamins municipals 18 
Consell de Cent 800 
Consellers 496 
Ajuntament Borbònic 179 
Administració Municipal del Pa 5 
Administració Municipal de la Carn 0 
Manuscrits Municipals 30 
Taula de Canvi 7 
Consolat de Mar 15 
Cadastre 185 
Sanitat 40 
Diversos 4 
Gremial 268 
Veguer 109 
Notarial 279 
Patrimonial 25 
Comercial 38 
Documentació Personal 302 
Fulls Volanders 47 
Arxius Institucionals 26 
Al·legacions Jurídiques 12 
Manuscrits A i B 164 
TOTAL 3.049 

 
 



 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 

 
 

21 
 

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

Consell de Cent 800 
Consellers 496 
Documentació Personal 302 
Notarial 279 
Gremial 268 
Cadastre 185 
Ajuntament Borbònic 179 
Manuscrits A i B 164 
Veguer 109 

 
 
•   Taula desglossada per tipologies de la consulta de documents gràfics: 
 

Auques 8 
Accions 64 
Cartells 33 
Catàlegs d'exposicions d'art 65 
Dibuixos 622 
Documentació personal (carnets) 5 
Entitats 2 
Felicitacions de Nadal  15 
Fulls religiosos 1 
Gravats 1557 
Invitacions de balls 6 
Mapes 15 
Plànols 612 
Programes festes majors 1 
Romanços 151 
Ventalls 1 

 
 

• 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: 53 

 
 
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 2008. 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’Arxiu, inauguracions, l’Arxiu als mitjans de comunicació i altres activitats. 
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•   Publicacions:  
- Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1396-1440 (volum III), 

realitzat per Manuel Rovira i Solà. En coedició amb la Direcció del Sistema 
Municipal d’Arxius. 

- Núm. 20 de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona: La 
formació del modern sistema de mercats de Barcelona (1874-1921), de Manel 
Guàrdia i José Luis Oyón. 

- Núm. 21 de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona: El 
registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d’una muntanya, de 
Rafel Torrella. 

- En col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya, s’ha publicat el llibre 
L’exaltació del llibre al Vuitcents. Art indústria i consum a Barcelona, Ed. Pilar 
Vélez, fruit d’un curs de l’AHCB - Seminari d’Història de Barcelona dedicat al 
llibre del segle XIX, amb motiu de la celebració de l’Any del Llibre i de la 
Lectura. 

- En coedició amb la Fundació Antoni Tàpies s’ha publicat el llibre Narratives 
urbanes. La construcció literària de Barcelona, Margarida Casacuberta i Marina 
Gustà (editores), versió catalana i castellana, fruit del curs de l’AHCB-Seminari 
d’Història de Barcelona La gran novel·la sobre Barcelona. De Narcís Oller fins 
avui.  

- En col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Associació Història y 
Fuente Oral, s’han publicat els núm. 39 i 40 de la revista Historia, Antropología 
y Fuentes Orales.  

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX, tercer volum de la línia de publicacions 
encetada per l’Arxiu Fotogràfic en col·laboració amb Imatge i Producció 
Editorial de l’Ajuntament de Barcelona, que recull l’essència de l’exposició del 
mateix títol celebrada a la sala d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic.  

 
•   Exposicions organitzades per l’Arxiu:   

- Montjuïc 1915, primera mirada. Exposició realitzada a la sala d’exposicions de 
l’Arxiu Fotogràfic amb la col·laboració del Departament de producció de 
l’ICUB.  Presenta una selecció de fotografies del treball de registre fotogràfic 
que la Junta Directiva de l’Exposició Internacional de Barcelona va recollir de 
forma sistemàtica sobre la transformació de la muntanya de Montjuïc. La tria se 
centra en el primer període de remodelació, entre 1915 i 1923. Del 13 de 
desembre de 2007 al 30 de maig de 2008, i prorrogada fins al 19 de setembre de 
2008. Visitants de l’1 de gener al 19 de setembre de 2008: 1.747. 

- Sportman. Revistes pioneres de l’esport català. Exposició de petit format 
realitzada al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca amb materials conservats a la 
Secció d’Hemeroteca sobre revistes dedicades a l’esport des de l’any 1891 fins 
al 1930 (16 de juny de 2008 – 31 de gener de 2009). 

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Exposició realitzada a la sala 
d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic. Presenta una selecció de 77 fotografies del 
fotògraf del s. XIX Joan Martí. Del 23 d’octubre de 2008 al 31 de gener de 
2009. Visitants del 23 d’octubre al 31 de desembre de 2008: 1.881. 
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- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Exposició virtual integrada en 
l’exposició presencial del mateix nom, que s’inclou dins de la línia 
d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic al web de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

 
•     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 2008: 

- La Llum de les Imatges. Lux Mundi. Xàtiva 2007 (Fundació La Llum de les 
Imatges – Col·legiata-Basílica de Santa Maria de Xàtiva, 2 d’abril de 2007 – 27 
de gener de 2008). Unitats prestades: 1 volum de l’Arxiu Medieval i Modern. 

- Barcelona 1900 (Museu Van Gogh, 21 de setembre de 2007 – 20 de gener de 
2008). Unitats prestades: 5 volums de Biblioteca, 7 revistes d’Hemeroteca, 32 
fotografies de l’Arxiu Fotogràfic i 1 plànol de Gràfics. 

- Apartheid. El mirall sud-africà (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-
CCCB, 26 de setembre de 2007 – 10 de febrer de 2008). Unitats prestades: 1 
revista d’Hemeroteca. 

- Els Camins de l’Aigua (Museu AGBAR de los Aigües-vestíbul de la Torre 
Agbar de Barcelona, 16 d’octubre de 2007 – 31 de gener de 2008). Unitats 
prestades: 2 plànols de Gràfics. 

- Catalunya i la Guerra de Successió (Museu d’Història de Catalunya, 17 
d’octubre de 1007 – 20 de gener de 2008). Unitats prestades: 3 opuscles de 
Biblioteca, 2 mapes i 11 gravats de Gràfics i 1 pergamí d’Arxiu Medieval i 
Modern. 

- La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1939 
(Ministeri de Cultura-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 4 de 
desembre de 2007 – 24 de març de 2008). Unitats prestades: 7 làmines d’un 
volum de Biblioteca. 

- La utilitat del buit (Museu de les Arts Decoratives, 28 de febrer – 4 de maig de 
2008). Unitats prestades: 16 negatius i 9 caixes de negatius antics de l’Arxiu 
Fotogràfic. 

- Dones, els camins de la llibertat (Museu d’Història de Catalunya), 17 d’abril – 
20 de juliol de 2008). Unitats prestades: 3 documents de l’Arxiu Medieval i 
Modern, i volum de Biblioteca i 12 documents d’Hemeroteca. 

- Les Tarascas del Mediterraneo: de Arlés a Granada (Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía-Museo Casa de los Tiros de Granada, 23 de maig – 23 de 
juliol de 2008). Unitats prestades: 1 document de Gràfics. 

- Retrat de Girona, 1877. Joan Martí i les fotografies Bellezas (Museu d’Història 
de la Ciutat de Girona, 19 de juny – 28 de setembre de 2008). Unitats prestades: 
1 àlbum fotogràfic i 59 fotografies l’Arxiu Fotogràfic. 

- Barraques. La ciutat informal (Museu d’Història de la Ciutat, 17 de juliol de 
2008 – 26 d’abril de 2009). Unitats prestades: 1 volum de Biblioteca. 

- L’Arxiu Universal (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 22 d’octubre de 
2008 – 6 de gener de 2009). Unitats prestades: 58 fotografies i 4 àlbums de 
l’Arxiu Fotogràfic, 2 revistes d’Hemeroteca, i 1 volum de Biblioteca. 
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- Actividad Contemporánea. La revista del GATEPAC (Ministeri de Cultura - 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 28 d’octubre de 2008 – 5 de gener 
de 2009). Unitats prestades: 15 fotografies de l’Arxiu Fotogràfic.  

- Un mar de lleis. L’expansió catalana a la Mediterrània: de Jaume I a Lepant 
(Generalitat de Catalunya - Institut Europeu de la Mediterrània, 2 de desembre 
de 2008 – 15 de febrer de 2009). Unitats prestades: 1 volum de Biblioteca i 2 
pergamins i 1 facsímil de l’Arxiu Medieval i Modern.  

- Joaquim Martí i Rodés, visió fotogràfica de Caldes de Montbui, 1922-1934 
(Ajuntament de Caldes de Montbui - Museu Thermalia, 14 de desembre de 2008 
– 18 de gener de 2009). Unitats prestades: 1 visor i 1 càmera estereoscòpics de 
l’Arxiu Fotogràfic. 

- España 1808–1814. De súbtitos a ciudadanos (Don Quijote de la Mancha 2005, 
S. A., empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 16 
de desembre de 2008 – 15 de juny de 2009). Unitats prestades: 3 gravats de 
Gràfics. 

 
TOTAL documents lliurats en préstec en comodat: 265 documents 
 
•   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 
2008 s’han rebut 12 visites col·lectives a la casa de l’Ardiaca, que han suposat un total 
de 153 persones, i 17 visites guiades a les exposicions i instal·lacions de l’Arxiu 
Fotogràfic, amb 286 assistents.  
 
Pel que fa a visites individuals, cal destacar les visites següents: 

- Tres persones de la direcció del Sistema Municipal d’Arxius del municipi de 
Quito (Equador), el dia 29 de setembre a la Casa de l’Ardiaca i el 2 d’octubre a 
l’Arxiu Fotogràfic. 

- Set persones de l’Arxiu Municipal de Beiging (Xina), el dia 7 de maig.  
 
 
•    Cursos del Seminari d’Història de Barcelona:  

- Barcelona i el romànic. Art i ciutat dels segles XI-XIII. Del 15 d’octubre de 
2008 al 4 de febrer de 2009. Coordinat per Eduard Riu-Barrera. Inscrits: 120.  

 
• Presentacions de publicacions: 

- L’exaltació del llibre al Vuitcents. Art, indústria i consum a Barcelona, a cura 
de Pilar Vélez. Presentació a càrrec de Sergio Vila-Sanjuán, comissari de l’Any 
del Llibre i la Lectura 2005, el dia 22 de maig a la sala d’actes Agustí Duran i 
Sanpere de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

- Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona, a cura de Margarida 
Casacuberta i Marina Gustà. Presentació a càrrec del Dr. Joaquim Molas, 
catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans, el dia 24 de novembre a la sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès. 

 
 •    Jornades, Congressos i Trobades organitzades per l’AHC:  
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- XIé Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme “Diari de Barcelona”: Els 

Fons hemerogràfics de la premsa en català, 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, 26 de maig de 2008. Inscrits: 57 

- Jornada Commemorativa del 25è Aniversari del Departament de Fonts Orals 
Arxius i Fonts Orals: Homenatge a Ronald Fraser, el dia 16 d’octubre de 2008, 
a la sala d’actes Agustí Duran i Sanpere de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Inscrits: 67. 

- Tertúlia dialògica del Grup 99. Club de lectura d’història acollit per l’Arxiu. 
Reunions de periodicitat mensual. Durant l’any 2008 s’ha celebrat 7 sessions, 
amb un total de 72 participants. 
 

•   Altres activitats: 
- Al voltant de l’exposició Montjuïc 1915, primera mirada s’han organitzat 3 

itineraris per Montjuïc (87 assistents) i 1 conferència (20 assistents). 
 
 
•   L’Arxiu Històric de la Ciutat als mitjans de comunicació: 
 
PREMSA:  

- Els guardians de la fotogènia, revista La Municipal, núm. 103, gener de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada a l’Arxiu Fotogràfic, revista Barcelona 

Informació i Ajuntament de Barcelona, núm. 112, gener de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Nova Ciutat Vella, gener de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada a l’Arxiu Fotogràfic. Barcelona Informació, 

gener de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada, revista l’Avenç, núm. 331, gener de 2008. 
- Bustia de Ca l’Ardiaca, revista Time Out, 10-16 de gener de 2008. 
- Agenda: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona: exposició permanent, 

exposició temporal Montjuïc 1915, primera mirada de l’Arxiu Fotogràfic, 
revista Time Out, núm. 1, 10-16 de gener de 2008. 

- Montjuïc 1915, primera mirada. Time Out, 17 de gener-23 de gener de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada, El Mundo de Catalunya, 10 de gener de 2008. 
- Un ejemplo de catálogo archivístico, revista Alerta Archivística de la 

Universidad Católica del Perú, núm. 65, 31 de gener de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. El Gestor, gener-febrer 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Nova Ciutat Vella, febrer de 2008. 
- L’Arxiu Fotogràfic publica “Montjuïc 1915, primera mirada”. Suplement del 

districte i dels barris de Sants-Montjuïc, febrer de 2008. 
- Barcelona fotografiada. Agrupació Fotogràfica de Catalunya, febrer de 2008. 
- Montjuïc indomable, ABC, 4 de febrer de 2008. 
- Anunci Montjuïc 1915, primera mirada.Time Out, 14 de febrer-20 de febrer de 

2008. 
- Arxiu Històric de la Ciutat, revista PRO40, núm. 41, març de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Butxaca, març de 2008. 
- La transformació de Montjuïc en imatges. La Marina, març de 2008. 
- Montjuïc 1915-1923, primera mirada. Barcelona Metropolitan, març 2008. 
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- Barcelona fotografiada: 160 anys de registre i representació, revista Capçalera, 
núm. 140. Desembre-març 2008 

- De les pedreres als monuments, El Punt, 10 de març de 2008. 
- From mountain to monument, revista Catalonia Today, 13 de març de 2008. 
- La Universidá acueye un seminariu sobre les fontes orales, Les Noticies 

(Asturies), 27 d’abril de 2008. 
- Anunci de l’exposició. El Periódico, 15 de març de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Nova Ciutat Vella, abril de 2008. 
- Recuerdos para el archivo, La Nueva España (Asturies), 29 d’abril de 2008. 
- Making a mountain. Barcelona Metropolitan, maig 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Nova Ciutat Vella, maig de 2008.     
- Montjuïc, 1915. Exposició Fotogràfica. Sàpiens, maig de 2008. 
- Arxiu Històric de BCN. Pro-40, maig de 2008. 
- L’ou com balla, El País, 22 de maig de 1008. 
- L’exaltació del llibre al Vuitcents, El Periódico, 22 de maig de 2008. 
- L’ou com balla se moderniza, La Vanguardia, 22 de maig de 2008. 
- Lletanies i pregàries, revista Descobrir, núm. 121, juny de 2008. 
- La muntanya màgica. 20 minutos, 2 de juny de 2008.  
- Arxiu de fonts orals: el Departament de Fonts Orals de l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona, revista Frontissa, núm. 15, juny 2008. 
- Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 885-1334, volum I 

(reseñas bibliogràficas), revista, Anuario de estudios medievales, volumen 38/1, 
gener-juny 2008. 

- La muntanya màgica, 20 minutos, 2 de juny de 2008. 
- ¿En què consisteix el Llibre Verd de Barcelona?, El Periódico, 12 de juny de 

2008. 
- El verger perdut, El Periódico, 16 de juny de 2008. 
- Visita col·lectiva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, butlletí 

informatiu de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, núm. 5, juliol de 2008. 
- Montjuïc 1915, primera mirada. Barcelona Museus, juliol - desembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Barcelona Museus, juliol - desembre de 

2008. 
- En el desván del deporte, El País, 27 de juliol de 2008. 
- Secretos al descubierto, La Vanguardia, 25 d’agost de 2008. 
- Jaume I i Barcelona, L’Avui, 10 de setembre de 2008. 
- El origen de una potencia editorial, La Vanguardia, 10 de setembre de 2008. 
- L’escola Massana dibuixa el futur, El Punt, 17 de setembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. La Vanguardia, 23 d’octubre de 2008. 
- Fotografía Barcelona. Público, 24 d’octubre de 2008. 
- L’Arxiu Històric de Barcelona recupera el llegat fotogràfic de Joan Martí, El 

Punt, 24 d’octubre de 2008. 
- Paisatge en blanc i negre, El Periódico, 24 d’octubre de 2008. 
- Belleses del XIX, 20 minutos, 24 d’octubre de 2008. 
- Anunci exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. El Periódico, 25 

d’octubre de 2008. 
- Barcelona “vella”, El País, 27 d’octubre de 2008. 
- Les “belleses” de Martí Centellas surten a la llum a l’Arxiu Fotogràfic, El 

Mundo, 31 d’octubre de 2008. 
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- Belleses barcelonines del segle XIX.  Barcelona Informació, novembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Nova Ciutat Vella, novembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Butxaca, novembre de 2008. 
- Barcelona s’exhibeix. Nova Ciutat Vella, desembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Nova Ciutat Vella, desembre de 2008. 
- Belleses del XIX. Joan Martí, fotògraf. L’Avenç, desembre de 2008. 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Nadal als Museus, desembre de 2008. 
- Memòria viva als arxius, El Punt, 6 de desembre de 2008. 
- Sempre ens quedarà l’arxiu, Avui, 7 de desembre de 2008. 
- Josep Garrut, uno de los grandes “amigos” de Gaudí, El País, 12 de desembre 

de 2008. 
- Pasión por Gaudí, La Vanguardia, 14 de desembre de 2008. 
- Belleses del XIX. Avui  Plaers, n.144, 14 de desembre de 2008. 
- Anunci exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Què fem. La 

Vanguardia, del 19 al 24 de desembre de 2008. 
- Reconsiderant Cerdà. Teoria i pràctica en la modernització de Barcelona 

(anunci), El Periódico, 30 de desembre de 2008. 
 
TOTAL articles publicats: 71 
 
 
WEBS: 

- Presentació del llibre “Narratives urbanes. La construcció literària de 
Barcelona”, Ajuntament de Barcelona, 24 de novembre de 2008. 

Exposició Montjuïc 1915, primera mirada: 
- Exposición de fotografías “Montjuïc 1915, primera mirada”. www.Caja 
Madrid/agenda, 3 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.icatfm.cat, 7 de gener de 2008 
- Cómo se hizo Montjuïc. www.guiadelociobcn.es, 7 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915. www.barcelona-tourist-office.com, 10 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915. www.barcelona.angloinfo.com, 10 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.artcatalogne.com, 10 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915, la primera mirada. www.catpaisatge.net, 10 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915. www.bcn-it.com, 10 de gener de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.timeout.cat, 15 de gener de 2008 
- La transformació de Montjuïc, en imatges. www.ajuntament.bcn/cat, 16 de 

gener de 2008. 
- Montjuïc torna a néixer al Sortidor. www.el3.org, 23 de gener de 2008 
- Montjuïc indomable. www.abc.es, 4 de febrer de 2008 
- Transformação de Montjuïc. www.pertothom.wordpress.com, 6 de febrer de 

2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada.  wwwbarcelonagratis.com, 6 de febrer de 2008 
- Montjuïc 1915. www.barceloca.com, 6 de febrer de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.ciutatoci.com, 6 de febrer de 2008 
- Montjuïc indomable. www.actualidad.terra.es, 6 de febrer de 2008 
- Montjuïc 1915. www.guiadelocio.com, 6 de febrer de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada.www.lepetitjournal.com, 6 de febrer de 2008 
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- Montjuïc (1915-1923), retrato de una montaña en obras. www.urbanity.es,13 de 
febrer de 2008 

- Exposiciones fotograficas. www.nikonistas.com, 15 de febrer de 2008 
- Lo bell de lo vell. www.fotolog.com, 15 de febrer de 2008 
- La transformació de Montjuïc en imatges. www.lamarinadigital.org, 4 de març 

de 2008 
- Primera mirada. Retrato de una montaña en obras. www.ep3.es, 5 de març de 

2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.lavenc.com, 5 de març de 2008 
- Exposición sobre la transformación de la montaña de Montjuïc de Barcelona 

entre 1915 y 1923.www.barcelona112.com, 5 de març de 2008 
- Recorregut fotogràfic pel Montjuïc d’inicis del segle XX. www.3cat24.cat, 8 de 

març de 2008 
- Montjuïc 1915.Transformació de la muntanya de Montjuïc.TV3. 

http://es.groups.yahoo.com/group/territori, 8 de març de 2008 
- Montjuïc 1915. www.cascantic.net,18 de març de 2008 
- Exposición Montjuïc 1915, primera mirada. www.culturaenbarcelona. 

wordpress.com, 28 de març de 2008 
- De les pedreres als monuments. www.huubs.com, 4 d’abril de 2008 
- Discover the Development of Montjuic. www.hotelshotelshotels.co.uk, 8 d’abril 

de 2008 
- Visita  l’Arxiu Històric de la Ciutat. www.asvol.cat, 23 d’abril de 2008 
- Montjuïc 1915. www.bcn.cat/canalcultura, 24 d’abril de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.icatfm.cat, 5 de maig de 2008 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.phmfotografia.com, 13 de maig de 

2008(data pròrroga) 
- Montjuïc 1915, primera mirada. www.bcn.cat/canalcultura,14 de maig de 

2008(data pròrroga)  
- Montjuic, from a different point of view. www.barcelona.moleskinecity.com, 22 

de maig de 2008 
- L’encís de Montjuïc el 1915. www. 3cat24.cat, maig de 2008 
- La muntanya màgica.www.20minutos.es, 2 de juny de 2008 
- La montaña mágica.www.sants-is-not-barcelona.com, 2 de juny de 2008 
- Montjuïc 1915. www.rosaleda.wordpress.com, 9 de juny de 2008   
- Montjuïc 1915, una primera mirada.www.maumaunderground.com, 11 de juny 

de 2008 (data pròrroga) 
- La muntanya màgica. www.20minutos.es/noticia,11 de juny de 2008 (data 

pròrroga) 
- Montjuïc 1915. Primera mirada. www.photographicsocialvision.org, 2 de juliol 

de 2008 
- Exposición fotográfica sobre la Montaña Montjuïc. www.barcelona.Kedin.es, 2 

d’agost de 2008-08-07 
- Montjuíc 1915. www.expatica.com, 5 d’agost de 2008 
- Montjuïc 1915.www.desigbarcelona.com, 6 d’agost de 2008 
- Montjuïc 1915. Primera mirada. www.photographicsocialvision.org, 7 d’agost 

de 2008 
- Montjuïc 1915. Primera mirada. www.historiadamor.blogspot.com, 27 d’agost 

de 2008 



 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 

 
 

29 
 

- Montjuic1915-1923,Pictures. www.kabulhostelbarcelona.com, 9 de setembre de 
2008 

- Montjuïc 1915, primera mirada. www.butxaca.com/exposicions, setembre de 
2008 

Exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX: 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.iecat.net, 20 d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www..bcn.es/arxiu, 21 

d’octubre de 2008 
- Inauguració de l’exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. 

www.arxivers.com, 21 d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. 

www.photographicsocialvision.org, 21 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX a l’Arxiu Fotogràfic. 

www.canalcultura.cat, 22 d’octubre de 2008 
- Exposició:Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.bcn-antic.blogspot.com, 

22 d’octubre de 2008 
- Exposició Belleses del XIX. www.tribuna.cat, 23 d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.explore.twitter.com 23 

d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.wikio.es, 23 d’octubre 

de 2008 
- Presentación de la muestra Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. 

www.diariodirecto.com, 23 d’octubre de 2008  
- L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona esposa imatges de la ciutat de Joan Martí. 

www.noticies.net/webACN, 23 d’octubre de 2008 
- L’exposició” Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX” recull la trajectòria del 

professional. www.vilaweb.cat, 23 d’octubre de 2008 
- Exposició “Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX.  

www.barcelona.photobloggers.org, 23 d’octubre de 2008 
- L’exposició “Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX” recull la trajectòria 

del  professional. www.yahoo.com, 23 d’octubre de 2008 
- L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona exposa imatges de la ciutat de Joan Martí. 

www.diaridemataro.cat, 23 d’octubre de 2008 
- L’exposició “Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX” recull la trajectòria del 

professional. www.europapress.es, 23 d’octubre de 2008 
- L’Arxiu Fotogràfic exhibeix les imatges de l’àlbum “Belleses de Barcelona” que 

va realitzar el 1874 el pioner Joan Martí.www. elperiodico.com, 24 d’octubre 
de 2008 

- L’Arxiu Històric de Barcelona recupera el llegat fotogràfic de Joan Martí. 
www.vilaweb.cat/www/elpunt, 24 d’octubre de 2008 

- “Belleses del XIX”. www.feedage.com, 25 d’octubre de 2008 
- Regreso a la Barcelona del XIX. www.archivesblogs.com, 27 d’octubre de 2008 
- Exposició “. Belleses del XIX”. www.tvciutatvella.com, 27 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.begocat.blogspot.com, 27 d’octubre 

de 2008 
- Regreso a la Barcelona del XIX. www.elpais.com, 27 d’octubre de 2008 
- Les belleses amagades de la Barcelona del segle XIX. www.bcn.cat, 27 d’octubre 

de 2008 
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- Fotografies a l’Arxiu: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.singlesvip,  
27 d’octubre de 2008 

- Belleses del XIX a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. www.bcn.cat/agenda,  
27 d’octubre de 2008 

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.artneutre.blogspot.com, 27 
d’octubre de 2008 

- Exposició: “Belleses del XIX”. www.tldbcn.com, 27 d’octubre de 2008 
- Barcelona “vella”. www.elpaís.com,  27 d’octubre de 2008 
- Joan Martí: Bellezas de Barcelona. www.artecreha.com, 27 d’octubre de 2008 
- Les “belleses” de Martí Centellas surten a la llum a l’Arxiu Fotogràfic. 

www.huubs.imente.com, 27 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.timeout.cat, 30 d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.classificats.nosaltres.cat, 

30 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.infokool.org, 30 d’octubre de 2008 
- Belleses de Barcelona. www.blogbarcelona.cat, 30 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.esalgopersonal.es, 30 d’octubre de 

2008 
- La llum a l’Arxiu Fotogràfic. www.elmundolibro.com,  31 d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.agenda-upifc.org, 31 d’octubre 

de 2008 
- Les “belleses” de Martí Centellas surten a la llum a l’Arxiu Fotogràfic. 

www.elmundo.es, 31  d’octubre de 2008 
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.wtfjamsessions.com, 31  
      d’octubre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.barcelona.angloinfo.com, 31 

d’octubre de 2008 
- L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona exposa imatges de la ciutat de Joan Martí. 

www.directe.cat, 31 d’octubre de 2008 
- Regreso a la Barcelona del XIX. www.archivistica.blogspot.com, 31 d’octubre de 

2008 
- Les belleses de la Barcelona del segle XIX. www.diaridebarcelona.com, 1 de 

novembre de 2008 
- “Belleses del XIX” a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. www.iwc. 

wathhejewelry.com,  
3 de novembre de 2008 

- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.canalcultura.cat, 3 de 
novembre de 2008 

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.planetaki.com, 5 de novembre de 
2008 

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.arqueologiadelpuntdevista. 
blogspot.com, 6 de novembre de 2008 

- “Belleses del XIX”.www.bcn.cat/capdesetmana, 7 de novembre de 2008  
- “Belleses del XIX”. www.netvibes.com, 11 de novembre de 2008  
- Joan Martí, fotógrafo. Bellezas del XIX. www.nnhotels.es, 13 de novembre de 

2008  
- “Belleses del XIX”. www.diaribarcelona.com, 16 de novembre de 2008 
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- Joan Martí, fotógrafo. Bellezas del XIX. www.barceloca.com, 18 de novembre de 
2008 

- Les belleses amagades de la Barcelona del segle XIX. www.canalcultura.cat, 18 
de novembre de 2008 

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.barcelona.lanetro.com, 18 de 
novembre de 2008  

- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric, 18 de 
novembre de 2008 

- Joan Martí, fotògraf. www.guiadelocio.com, 19 de novembre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.nikonistas.com, 20 de novembre de 

2008  
- Belleses fotogràfiques de Joan Martí a l’Arxiu Fotogràfic. www.icatfm.cat,  24 de 

novembre de 2008  
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.bcnph.jaiku.com, 24 de 

novembre de 2008  
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.blogged.com, 24 de 

novembre de 2008  
- Belleses del XIX. www.joanmaragall.com, 25 de novembre de 2008  
- Belleses del XIX. www.fotolog.com, 25 de novembre de 2008  
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.botanicmontserrat.blogspot.com, 25 

de novembre de 2008  
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.cultura.gencat.cat,  25 de novembre 

de 2008  
- Bellezas del XIX en el Archivo Fotográfico de Barcelona. 

www.goldencitymagazine.com, 27 de novembre de 2008 
- Joan Martí. Bellezas del XIX. www.encuentrosfotograficos.blogspot.com, 27 de 

novembre de 2008 
- Bellezas del XIX. www.apartamentosbarcelona.blogspot.com, 3 de desembre de 

2008  
- Exposició: Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.festamajor.biz, 4 de 

desembre de 2008  
- Belleses del XIX. www.arteinformado.com, 9 de desembre de 2008  
- Bellezas del XIX, en el Archivo Fotográfico de Barcelona. 

www.goldendesigner.net, 9 de desembre de 2008 
- Belleses del segle XIX. www.cooleculture.blogspot.com, 9 de desembre de 2008 
- Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. www.novaciutatvella.com, 16 de desembre 

de 2008  
- BCN en 16:9: Joan Martí, el fotògraf de les Belleses de Barcelona. www.bcn.cat, 

29 de desembre de 2008  
 
TOTAL articles i ressenyes a web: 127 
 
RÀDIO:  

Exposició Montjuïc 1915, primera mirada: 
- ICAT FM, emissió radiofònica Claudi Puchades el 7 de gener de 2008. 
- Radio 3 Sants, programa Sants al dia, entrevista a Sílvia Domènech el  23 de 

gener de 2008. 
- Radio 4, programa Dona pas, entrevista a Jordi Calafell el 26 de març de 2008. 
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- ICAT FM, emissió radiofònica Claudi Puchades el 5 de maig  de 2008. 

Exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX: 
- Com Ràdio, programes Àrea Barcelona migdia i Àrea Barcelona vespre, emissió 

radiofònica el 23 d’octubre de 2008. 
- Com Ràdio, emissió de 2 falques informatives diàries els dies 24, 28, 29 i 30 

d’octubre, els dies 13, 14, 27 i 28 de novembre i els dies 11,12, 18 i 19 de 
desembre de 2008. 

 
- Participació en qualitat de convidat en el programa radiofònic de divulgació 

històrica “En guàrdia” de Catalunya Ràdio, conduït per Enric Calpena, sobre la 
figura d’Ildefons Cerdà i l’Eixample de Barcelona. Emissió: diumenge 21 de 
desembre de 2008, 13 hores: Ramon Grau.  

 
 
TOTAL programes radio: 7 
 
 
TELEVISIÓ:  

Exposició Montjuïc 1915, primera mirada: 
- TV3 Informatius cap de setmana, emissió 8 de març de 2008. 
- Canal 3/24 Informatius, emissió 8 i 9 de març de 2008. 

Reportatge Arxiu Fotogràfic: 
- BTV, programa Infodia, entrevista a Jordi Serchs i emissió dia 18 d’agost de 

2008. 

Exposició Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX: 
- BTV informatius, filmació i emissió el dia 27 d’octubre de 2008. 
- BTV / Canal Cultura, entrevista a Rafel Torrella  i filmació el dia 28 d’octubre 

de 2008. 
- Canal Metro, emissió dos cops cada 20 minuts el dia 8 de novembre de 2008, en 

la franja horària entre les 5.00 i les 24.00 h. 
- BTV programa èxit, emissió el dia 11 de novembre de 2008. 
- TV Catalunya, programa continuarà, emissió el dia 2 de desembre de 2008. 
 
Exposició Sportman. Revistes pioneres de l’esport català: 
- TV3 – Informatiu Migdia, entrevista a Gabriel Pernau i filmació el dia 14 

d’agost de 2008. 
 
- Participació en la gravació d’un informatiu televisiu (TV3) sobre la figura i 

l’obra d’Ildefons Cerdà, presentant alguns dels plànols pertanyents al Fons 
Cerdà de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Emissió: 27 d’octubre de 2008 (noticiaris 
comarcals). Participant: Ramon Grau. 
 

TOTAL programes televisió: 10 
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•    Altres activitats:  
 
- L’Arxiu ha col·laborat en diverses activitats culturals i de difusió, organitzades per 

altres departaments municipals o per associacions i entitats ciutadanes: 
- Acte de cloenda del procés d’elaboració del Pla Director del Sistema Municipal 

d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona, a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat, el dia 24 d’abril d’octubre de 2008.  

- Sessió informativa de l’IMEB- CEMB sobre la Llei d’Educació Catalana pels 
membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona, a la sala d’actes de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 14 de maig de 2008. 

- 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 
19 de juny de 2008.  

- Presentació del desenvolupament i aplicació del Pla Director del Sistema 
Municipal d’Arxius, a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 24 
de juliol de 2008. 

- Assemblea general extraordinària de l’ong Arxivers Sense Fronteres, a la sala 
d'actes de l'Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 25 de setembre de 2008. 

- 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 
21 d’octubre de 2008. 

- Presentació a càrrec dels senyors Francesc Casares, Isidre Moles i David 
Ballester, del volum núm. 8 de la Fundació Campalans dins de la col·lecció  
Memòria Va caure tot déu. La repressió del socialisme català. Novembre 1958, 
a la sala d’actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat, el dia 27 de novembre de 2008. 

 
 
9. CONVENIS I COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS  
 
- Pròrroga  per dos anys més del conveni de col·laboració signat el 27 de març de 

2006 entre l’ICUB/AHCB i Barcelona TV, fins el 27 de març de 2010, amb 
l’objectiu d’obtenir una còpia videogràfica (Betacam) del fons de films de la 
Cinemateca Municipal que formaven part dels fons conservats a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat. 

 
 
10. PERSONAL  
 
• Plantilla (a 31 de desembre de 2008): 
 
Personal propi: 
  
Personal actual:                                                                           fixes                             temporals 

 Tècnic/a Superior 14 1 
 Tècnic/a Mig 14  
 Tècnic/a Auxiliar 2  
 Administratiu/va 4  
 Subaltern/a 2  
 TOTAL  36 1 
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Jubilacions 2008, nombre de persones per categoria: 

 Auxiliar pràctic 1 
TOTAL  1 
 
 
Funcions:                                                                                       fixes                             temporals 

Directius/ves 6 1 
Tècnics/ques 22  
Administratius/ves 6  
Operaris/ies i subalterns/es 2  
Altres   
TOTAL  36 1 
 
Personal d’empreses de serveis: 
 
Altre personal: 

 Servei de seguretat Casa de l’Ardiaca 4 
 Servei de suport a l’activitat Sala de Consulta General 7 
 Servei de seguretat de l’ Arxiu Fotogràfic 1 
 Servei de neteja 5 
TOTAL  17 
 
 
• Formació del personal:  

- Jornada: 5è Laboratori d’Arxius Municipals: L’Arxiu Municipal en el marc de 
l’Administració electrònica. Barcelona, 27 de febrer de 2008. Assistents: Maria 
Cinta Mañé, Sebastià Riera, Xavier Tarraubella. 

- Congrés: Any Jaume I. Commemoració del VIIIè centenari del naixement de 
Jaume I, Barcelona, 31 de març – 4 d’abril de 2008. Assistents: Maria Cinta 
Mañé, Sebastià Riera.  

- Curs: Curs de formació Office 2007. Barcelona, Pati Llimona, 7 i 8 d’abril de 
2008. Assistents: Xavier Tarraubella, Elisa Cano, Manel Alfaro, Consol 
Sánchez, Teresa Llorens, Dolça Roca, Àngels Solà, Inés Nieto, Laura Coll, 
Mònica Callejón, Patrícia Jacas. 

- Jornada: SCAN: II Jornades Catalanes de fotografia, Tarragona, 17, 18 i 10 
d’abril de 2008. Assistents: Jordi Serchs i Jordi Calafell. 

- Curs: Màrqueting: Estratègies i Eines. Barcelona, ICUB – Comunicació i 
Màrqueting, 18 d’abril i 20 de maig de 2008. Assistent: Dolça Roca i Mariona 
Teruel. 

- Curs: Avançat sobre canvi de versió: Word. Recursos Humans de l’ICUB. 23 i 
25 d’abril de 2008 (6 hores lectives). Assistent: Dolça Roca 

- Jornada: VIII Jornada d’Estudi i Debat: Arxius segurs. Com protegim els 
documents? Barcelona, 28 de maig de 2008. Assistents: Elisa Cano, Mònica 
Callejón, Sebastià Riera, Xavier Tarraubella. 

- Curs: Introducció al format MARC 21. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya. 5 de maig al 20 de juny de 2008 (en línia, 20 
hores lectives). Assistents: Elisa Cano, Inés Nieto, Mònica Callejón. 
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- Jornada: XIé Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme “Diari de 
Barcelona”: Els Fons hemerogràfics de la premsa en català. Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra, 26 de maig de 2008. Assistents: Manel Alfaro, Elisa 
Cano, Teresa Llorens, Consol Sánchez, Xavier Tarraubella. 

- Reunió: Reunió informativa sobre el nou programa del CCUC: Millenium. 
Barcelona, Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. 28 de maig de 
2008. Assistents: Teresa Llorens, Àngels Solà. 

- Curs: IRIS, Barcelona, Icub - Recursos Humans (GESEM). 18 de juny de 2008. 
Assistent: Dolça Roca. 

- Curs:  Introducció a Albalà, els dies 22, 23 i 24 de juliol: Maria Mena, Jordi 
Calafell. 

- Congrés: XV Congrés Internacional d’Història Oral, Guadalajara (Mèxic), 23 a 
26 de setembre de 2008. Assistent: Lluís Úbeda. 

- Curs:  Llei 11/2007 Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
Ajuntament de Barcelona, 29 de setembre de 2008: Joana Gómez, Montserrat 
Ruiz. 

- Curs:  Curs de formació en la catalogació amb Millenium. Barcelona, Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. 29 de setembre de 2008. Assistents: 
Elisa Cano, Teresa Llorens, Àngels Solà, Inés Nieto, Laura Coll, Mònica 
Callejón, Patrícia Jacas. 

- Jornada: Jornadas Tècnicas sobre restauración de documentos: “Técnicas de 
Conservación y Restauración de Documentos”. Pamplona, octubre de 2008. 
Assistents: Gemma Valls. 

- Curs: Curs de MARC 21 adaptat a les pautes del catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya, Barcelona, catàleg col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya, 10 d’octubre de 2008. Assistents. Elisa Cano, Teresa Llorens, Inés 
Nieto, Laura Coll, Mònica Callejón, Patrícia Jacas. 

- Curs: Règim jurídic d'accés a la documentació de titularitat privada conservada 
en centres d'arxiu públics.  Escola d'Administració Pública de Catalunya, dies 1, 
3, 8, 10 i 14 d'octubre de 2008: Montserrat Ruiz. 

- Jornada: Arxius i Fonts Orals: Homenatge a Ronald Fraser. Barcelona, Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, 16 d’octubre de 2008. Assistents: Carme 
Fauria, Sebastià Riera, Xavier Tarraubella. 

- Jornada: XIès Jornades Catalans d’Informació i Documentació, sota el lema 
Experiència i Innovació. Barcelona, Centre Convencions Internacional de 
Barcelona. Assistent: Inés Nieto. 

- Curs: X Jornades Imatge i recerca. Girona, CRDI, 11-14 de novembre de 2008. 
Assistents: Jordi Serchs i Rafel Torrella. 

 
• Activitats del personal: 
 
Ponències i Grups de Treball del Pla Director d’Arxius: 

- Diversos tècnics de l’Arxiu Històric han participat en les ponències per a 
l’elaboració del Pla Director d’Arxius 2008-2011 de l’Ajuntament i formen part 
de nombrosos Plans d’Acció per al seu desenvolupament. 
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Consells de Redacció:  
- Revista Historia, Antropolgía y Fuentes Orales: Carme Fauria, Xavier Tarraubella, 

Lluís Úbeda. 
- Revista ArxiBar: Teresa Llorens 
- Pàgina Web de l’Arxiu Municipal: Teresa Llorens 

  
Publicacions: 

- Protocols per a la prevenció, el control i el tractament de les infeccions per 
microorganismes que afecten el patrimoni documental. Barcelona: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2008. Coautors: Gemma Valls, Xavier 
Tarraubella. 

- «Introducció». A: M. Dolors Bernal i Joan Corbalán, Eines per a treballs de 
memòria oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008. Autor: Lluís Úbeda [et 
at.]. 

- Article: «Archivos y fuentes para la historia oral en España». A: Leoné, Santiago / 
Mendiola, Fernando (coords.). Voces e imágenes en la historia. Fuentes Orales y 
Visuales: Investigación histórica y renovación pedagógica. Pamplona: Universidad 
Pública de Navarra., 2008, pàgs. 109-131. Autor: Lluís Úbeda. 

- Article: «Entrevista a Alessandro Portelli». A: Plecs d’Història Local, núm. 129, 
abril 2008, pàgs. 5-7. Autor: Lluís Úbeda. 

- Article: «Arxiu de fonts orals: el Departament de Fonts Orals de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona». A:  Frontissa, núm. 15, juny 2008, pàgs. 11-13. Autor: 
Lluís Úbeda. 

- Article: «En que consisteix el Llibre Verd de Barcelona?». A: El Periódico de 
Catalunya, 12 de juny del 2008, pàg.13. Autors: Sebastià Riera i Manuel Rovira. 

- Article: «Un ejemplo a seguir. La colección Ronald Fraser de testimonios orales de 
la Guerra Civil Española». A: Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 40, 
2008, pàgs. 11-14. Autor: Lluís Úbeda. 

- Article: «Crónica del XV Congreso Internacional de Historia Oral «Los diálogos de 
la Historia Oral con el tiempo presente» (Guadalajara, Jalisco, México, 23 a 26 de 
septiembre de 2008)». A: Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 40, 2008, 
pàgs. 179-180. Autor: Lluís Úbeda. 

- Article: «Quin és l’origen del nom Barcelona?». A: El Periódico de Catalunya, 24 
de setembre del 2008, pàg. 9. Autor: Sebastià Riera. 

- Col·laboració per al llibre Arxius Municipals de Districte. Territori i memòria, 20 
anys, coordinat per Daniel Venteo. Presentació: 2 de  desembre de 2008, al Saló de 
Cent de la Casa de la Ciutat:  Ramon Grau. 

- “Joan Martí, Fotògraf de Belleses”, dins Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. 
Ajuntament de Barcelona, 2008. Autor: Rafel Torrella 

- “Joan Martí, Fotògraf de Belleses”, dins Joan Martí Centellas. Bellezas de Gerona, 
1877. Ajuntament de Girona, Rigau Editors, 2008. Autor: Rafel Torrella 

- “Esbós biogràfic d’A.T.V”, dins Catalunya cent anys enrere. Editorial Ausa, 2008. 
Autor: Rafel Torrella. 

- El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d’una muntanya. 
Seminari d’Història de Barcelona. Quaderns del Seminari, núm. 21. Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona, 2008. Autor: Rafel Torrella. 
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Ponències i comunicacions:  
- Taula Rodona: Els drets, els autors i els documents. A: II Jornada Tècnica: la 

gestió documental i l’arxiu als museus. Museu Marítim de Barcelona, (Barcelona, 3 
d’abril de 2008). Moderador: Xavier Tarraubella.   

- Taula Rodona: Mesures de seguretat contra robatoris als arxius. A: VIII Jornada 
d’estudi i debat: Arxius segurs. Com protegim els documents?, organitzat per 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya (Barcelona, 28 de maig de 2008). Participant: 
Xavier Tarraubella.  

- Conferència: al voltant de l’exposició Montjuïc 1915: primera mirada, al Centre 
d’Estudis de Montjuïc, Centre Cívic El Sortidor, 23 gener 2008. Conferenciant: 
Rafel Torrella. 

- Taula rodona: Jornada de presentació de l’obra de M. Dolors Bernal i Joan 
Corbalán, Eines per a treballs de memòria oral (Generalitat de Catalunya, 2008) 
(Barcelona, 26 de gener de 2008). Participant: Lluís Úbeda. 

- Presentació de les publicacions Barcelona fotografiada i Montjuïc 1915: primera 
mirada , al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya,  23 abril 2008: Rafel 
Torrella. 

- Seminari: «Archivos de fuentes orales: Creación, conservación, investigación y 
divulgación» (Oviedo, 28 a 30 d’abril de 2008). Presentació de «Aproximación a la 
problemática legal de las fuentes orales», dins de la sessió «Archivos de fuentes orales, 
gestión y organización». Participant: Lluís Úbeda. 

- Presentació i moderació: Cicle de conferències «Fàbriques d’ahir» organitzat pel 
Consorci de Biblioteques de Barcelona (Barcelona, 6, 13, 16, 20 i 30 de maig de 
2008). Presentador i moderador: Lluís Úbeda. 

- Jornada: «Arxius i Fonts Orals: Homenatge a Ronald Fraser» (Barcelona, 16 
d’octubre de 2008). Ponència «Un exemple a seguir. La Col·lecció Ronald Fraser de 
testimonis orals de la Guerra Civil Espanyola». Autor: Lluís Ubeda. 

- Curs: curs del Seminari d’Història de Barcelona Barcelona i el romànic. Art i ciutat 
dels segles XI-XIII, dirigit per Eduard Riu-Barrera. Dues sessions consecutives, amb 
els títols Romànic, les peripècies d’un concepte estètic i Els estudis sobre 
l’arquitectura romànica de Barcelona. Barcelona, 15 i 22 d’octubre de 2008. 
Conferenciant: Ramon Grau 

- Participació com a conferenciant dins el “Màster Oficial Estudis Avançats en 
Història de l’Art” de la Universitat de Barcelona, dirigit per la doctora Mireia 
Freixa, amb el títol Inici de l’arqueologia medieval catalana: Capmany i Piferrer. 
Barcelona, 30 d’octubre de 2008. Conferenciant: Ramon Grau 

- Participació com a conferenciant en la sèrie Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni, 
al Museu d’Història de Barcelona, amb el títol La ciutat en xarxa. Una agenda per a 
la història de Barcelona. Celebració: 1de desembre de 2008. Conferenciant: Ramon 
Grau. 
 
 

Altres:  
- Coordinadora de la campanya de l’Arxiu Municipal Barcelona fem Memòria a 

l’Arxiu Històric de la Ciutat: Gemma Valls. 
- Participants en l’elaboració de la Guia dels fons municipals 1249-1924: Ramon 

Grau, Sebastià Riera, Xavier Tarraubella. 
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- Membre del comitè assessor per l’exposició itinerant “Cerdà i la política 
pràctica”, organitzada per la Diputació Provincial de Barcelona, comissionada 
per Teresa Navas i que s’inaugurarà a Can Serra (Barcelona) el 23 d’abril de 
2009: Ramon Grau. 

- Membre del grup de coordinació d’activitats per al possible Any Vicens, 2010, 
reunit per l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives de la Universitat 
Pompeu Fabra: Ramon Grau. 

- Vocal del Consell Nacional d’Arxius de Catalunya: Xavier Tarraubella. 
- Vocal de la Comissió Municipal de Tria i Eliminació de Documents: Xavier 

Tarraubella. 
- 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 de 
Barcelona: Teresa Llorens, Xavier Tarraubella. 

- Membres del Grup de Treball del Projecte interdisciplinar d’investigació sobre 
la problemàtica dels fongs en el patrimoni documental: Gemma Valls, Xavier 
Tarraubella. 

- 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 XIè Congrés d’Història de Barcelona: 
Ramon Grau, Dolça Roca, Xavier Tarraubella. 

- Membre de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local 
Española: Xavier Tarraubella. 

- Projecte de cooperació arxivística de l’Ajuntament de Barcelona amb el 
Municipi de Quito (Equador) : Carme Martínez, Xavier Tarraubella. 

 
 
• Beques i pràctiques de formació: 
 
Durant l’any 2008 l’Arxiu Històric de la Ciutat ha acollit diverses persones en el marc 

dels programes formatius en què participa: 
 
- 4 becaris en pràctiques (1 de 500 hores i 3 de 400 hores) de l’Escola Superior 

d’Arxivística i Gestió de Documents de la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona: Carlos López (del 4 de febrer al 30 de juny de 2008), Pol Meseguer (del 
18 de novembre de 2008 al 31 de març de 2009), Laura Mas (del 18 de novembre de 
2008 al 31 de març de 2009) i Laura Febles (del 18 de novembre de 2008 al 31 de 
març de 2009). Un becari ha realitzat les pràctiques a Gràfics, un altre a Arxiu 
Medieval i Modern, i dos a l’Arxiu Fotogràfic. 

  
- 1 persona dels Plans d’ocupació de Barcelona Activa corresponent  a places 

anomenades “agents de conservació del patrimoni”: Eulàlia Godina  (de desembre 
de 2008 a juny de 2009). L’estada serà d’una durada de 6 mesos i es desenvoluparà 
a la Secció d’Hemeroteca. 
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11. ADMINISTRACIÓ I RECURSOS 

 
INGRESSOS 
Entrades museu 
Entrades exposicions temporals 
Activitats  3.571,91
Venda publicacions 10.362,28
Reproduccions fons 26.978,88
Lloguers / cànons 1.574,85
Patrocinis cash (detall més tard) 
Subvencions (detall a l’apartat 5.3.1.) 

TOTAL 42.487,92
DESPESES (Capítol II) 
Despeses fixes 521.520,17
Administració 65.928,8
Programa ordinari 365.688,81
Programa 2004 59.430,53
Manteniments i consums (si els sabeu) 

TOTAL 1.012.568,31
C. PERSONAL (Capítol I) 
Personal de plantilla 
Personal eventual 

TOTAL 
D. TRANSFERÈNCIES CORRENTS (Capítol IV) 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 3.395,00
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 11.970,00

TOTAL 15.365,00
D. PETITES  INVERSIONS 2006 (Capítol VI) 
Obres 
Adquisició fons 4.526,00
Material tècnic 32.159,98
Altres instal·lacions (suports i faristols informatius) 
Informàtica 
Mobles 9.519,68
Llibres col·leccions 18.051,37

TOTAL 64.257,03
 
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 ---- 
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Oficines         418,42 Guarda Roba    22,60 
Sales de Consulta         216,26 Espai aire lliure 226,30 
Taller de restauració  132 Wc Públics        75 
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 136.292 volums 
2. Arxiu Medieval i Modern (m. lineals) 1.700 metres lineals 
3. Fonts Orals (nombre de suports) 1.106 cassetes, 68 MD, 24 CD i 67 DVD, 

corresponents a 909 testimonis 
4. Gràfics  57 armaris, 2.983 metres lineals i 36 caixes 
5. Hemeroteca 14.980  títols / 2.509  m.l. 
6. Arxiu Fotogràfic 2.052.771 fotografies, 31.750 postals, 526 

àlbums (21.730 fotografies i 4.645 postals) 
 
 


