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INGRÉS DE FOTOGRAFIES               ANY 2020 

 

Aquest any 2020, degut a la pandèmia, no s’han pogut formalitzar les donacions de 

fotografies provinents de particulars i només s’ha pogut formalitzar el dipòsit en 

comodat pel qual l’Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant l’Arxiu Fotogràfic acull 

una col·lecció de fotografies dels fotògrafs Manel Úbeda, Marti Sala i Salvador López, 

procedents de la Generalitat de Catalunya i que formen part de la Col·lecció Nacional 

de Fotografia. 

 

Ingrés per comodat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona provinent de la Generalitat de 

Catalunya 

 

La Generalitat de Catalunya ha creat la Col·lecció Nacional de Fotografia que 

s’emmarca dins el Pla d’actuacions del Pla Nacional de Fotografia , amb l’objectiu 

d’assegurar que les expressions fotogràfiques més rellevants a Catalunya estiguin 

protegides i posades en valor.  

El Pla Nacional de Fotografia, aprovat en acord de govern el 30 de desembre de 2014, 

es crea amb la voluntat de generar una política institucional integral i estructurada per 

a la promoció de la fotografia, tant en la seva vessant documental com en la creativa.  

La missió del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya és normalitzar, coordinar i 

impulsar les actuacions en l’àmbit de la fotografia a Catalunya, donant resposta a les 

diverses sensibilitats dels agents que intervenen en la gestió del patrimoni fotogràfic, 

tant històric com contemporani, de Catalunya. 

 

A l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona han ingressat per comodat 3 adquisicions que formen 

part de la Col·lecció Nacional de Fotografia, amb un total de 65 fotografies.  

• 5 fotografies de la col·lecció “Banys de Sant Sebastià” realitzades pel fotògraf Manel 

Úbeda Gallart l’any 1982 i adquirides per la Generalitat l’any 2018 en el marc del Pla 

Nacional de Fotografia.  

• 25 fotografies en blanc i negre de diferents mides, realitzades pel fotògraf Martí Sala 

Reverte i adquirides per la Generalitat l’any 2019 en el marc del Pla Nacional de 

Fotografia. 

• 35 fotografies en color 40 x 40 cm impreses sobre paper 46 x 46 cm del projecte 

“Roig 26” realitzades pel fotògraf Salvador López Santolaya i adquirides per la 

Generalitat l’any 2019 en el marc del Pla Nacional de Fotografia  



Fotografies de Manel Úbeda Gallart 

 

Els Banys de Sant Sebastià de la Barceloneta, van ser, a principis del segle XX, una zona 

de bany de gran popularitat i esplendor. 

Per problemes de concessions i lleis urbanístiques, les instal·lacions havien de ser 

enderrocades. Entre finals dels 70 i principis dels 80, ja no es podia fer cap tipus de 

reparació o restauració. 

A principis dels 80 una part de les instal·lacions van ser tancades causa del seu estat 

ruïnós i, finalment, van ser enderrocades amb motiu del desenvolupament urbanístic 

de Barcelona pels Jocs Olímpics de 1992. 

La col·lecció de 18 fotografies de Manel Úbeda va ser realitzada durant la tardor de 

1982. 5 fotografies d’aquesta col·lecció són les que han arribat per comodat a l’AFB. 

 

     

 



 

                  

 

 

  



Fotografies de Martí Sala i Reverte  

 

25 fotografies de diferents projectes del fotògraf com “Vincles”, “Retrats”, “Primeres 

estenopeiques” o “El signe d’un instant”, són les que han ingressat per comodat a 

l’AFB.  Són una selecció de tiratges originals realitzats per al Pla Nacional de Fotografia 

de la Generalitat de Catalunya l’any 2019. 

 

                                                                              

        

 

  



Fotografies de Salvador López Santolaya 

35 fotografies de la sèrie Roig 26 són les que han ingressat per comodat a l’AFB.  

És un projecte personal de l’autor que va anar realitzant durant cinc anys a través de la 

contemplació i el reflex de l’experiència de viure amb els seus avis Marina i José durant 

un període de cinc anys. Les fotografies es van fer en el seu apartament al carrer Roig, 

a la zona del Raval, al centre de Barcelona, que ha estat l’escenari de la relació dels 

seus avis durant més de setanta anys. Les fotografies estan datades entre 2007-2012 

 

           

                 

 



 

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 

 

Total fotografies ingressades l’any 2020:  65 fotografies                

 

Amb l’increment de fotografies de l’any 2020, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 

actualment 3.281.504 fotografies. 

 

 


