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Any 2012

01. Donació de Rafael Palacio Turmo
El Sr. Rafael Palacio Turmo, fotògraf amateur, ha fet donació de 510 negatius, que s’han
annexat a les altres donacions de fotografies que aquest fotògraf ha anat realitzant des de
l’any 2006 a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
D’aquesta darrera donació s’han comptabilitzat 72 negatius que estan datats entre els
anys 1957 i 1965 la temàtica és la ciutat i l’entorn familiar del fotògraf i 438 negatius que
corresponen a l’any 2011 i la temàtica és el barri del Raval.
La donació de fotografies de Rafael Palacio Turmo des de l’any 2006 fins al 2012 suma un
total de 12.069 negatius i 83 positius
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02. Donació de la família Gargallo Fort

La família Gargallo Fort ha fet donació de 79 fotografies i 3 postals, datades entre els
anys 1880 i 1942, majoritàriament retrats, alguns de temàtica esportiva, ciclisme i boxa,
encara que també hi ha alguna fotografia de monuments i desfilada militar.
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03. Donació d’Antonia Camprubí

La Sra. Antonia Camprubí ha fet donació de 66 fotografies, datades entre els anys 1915 i
1919, que recullen la primera fase de les obres de la muntanya de Montjuïc, les visites
d’obra i les primeres inauguracions.
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04. Donació d’Emilio V. Bordón Martínez

El Sr. Emilio V. Bordón Martínez, fotògraf amateur, ha fet donació de 2.032 diapositives,
realitzades entre els anys 1977 i 2000, que són majoritàriament un recull sistemàtic de la
propaganda electoral durant la transició democràtica (cartells, pintades i murals politics).
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05. Donació de la família Roca-Cusachs Coll

La família Roca-Cusachs Coll ha fet donació de 269 fotografies, datades entre els anys
1905 i 1930, provinents de la família del pintor Josep Cusachs, de temàtica familiar.
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06. Donació de Maria Teresa Camp Fabrè

La Sra. Maria Teresa Camp Fabrè ha fet donació de 3.733 fotografies, datades entre els
anys 1890 i 1993, de temàtica familiar i d’indrets de la ciutat, l’autor de la majoria de les
quals és el fotògraf amateur Josep Camp i Permanyer
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07. Donació de la fotògrafa Marta Povo Audenis

Donació de 1.038 fotografies, fruit de la tasca professional de la fotògrafa entre els anys
1970 i 1992. La donació aglutina diverses col·leccions fotogràfiques de la seva obra
artística i documental, com la col·lecció Balnearis, la col·lecció Oficis Artesans, la
col·lecció Sevilla, la col·lecció Orgànic- inorgànic, la col·lecció Rètols de Barcelona, entre
d’altres.
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08. Donació de Maria Rosa Prats
La Sra. Maria Rosa Prats ha fet donació d’11 fotografies, de les botigues
d’electrodomèstics Paer, que regentava la seva família, situades a la Rambla i a la
Diagonal.
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09. Donació de Margarida Fábregas
La Sra. Margarida Fábregas ha fet donació de 6.133 fotografies, l’autor de les quals és
el seu pare Tomàs Fábregas i Catarineu, fotògraf del barri de Sant Andreu i datades entre
els anys 1915 i 1985. És un fons de temàtica familiar i d’excursions i la majoria de
fotografies són del barri de Sant Andreu, però també n’hi ha d’ indrets emblemàtics de la
ciutat, de pobles de Catalunya i d’altres poblacions.
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10. Donació de Mercè Jané Vidal
La Sra. Mercè Jané Vidal ha fet donació de 3.911 fotografies i 6 postals. Els autors de
les fotografies són el Sr. Francesc Sucarana Soldevila i el seu fill, el Sr. Francesc
Sucarana Camps, i estan datades entre els anys 1900 i 1969. També ha fet donació de
materials fotogràfics. Les fotografies són bàsicament de temàtica familiar i sobre la ciutat
de Barcelona i el seu entorn. També hi ha una col·lecció de fotografies de Cuba. Aquesta
donació s’annexa a les anteriors donacions de l’any 2007 i l’any 2011.
El Fons família Sucarana,, amb aquesta darrera donació, aplega un total de 6.372
fotografies i 6 postals.
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11. Transferència de l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona
L’ any 2012 han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència
municipal 150.101 fotografies provinents de l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament. La
temàtica és sobre urbanisme, edificis, monuments, elements urbans i fotografia aèria de la
ciutat.
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Total ingressos de fotografies any 2012 a l’AFB: 167.892

