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Ingrés de fotografies per donació a l’ Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Donació del Sr. Alberto Vilardell de Virto

El Sr. Alberto Vilardell de Virto ha fet donació d’un àlbum amb 134 fotografies de la
reconstrucció del Palau de la Metal·lúrgia de Montjuïc, datades entre els anys 1950 i
1960.
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02. Donació del Sr. Norbert Tomàs Bilbeny

El Sr. Norbert Tomàs Bilbeny ha fet donació d’una fotografia emmarcada de la família
Tomàs Farell de gran format realitzada pel fotògraf Napoleon l’any 1908 i també ha fet
donació de la factura original.
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03. Donació del Sr. Antoni Pladevila Brenchat

El Sr. Antoni Pladevila Brenchat ha fet donació de 521 fotografies en format diapositiva
de les quals ell n’és l’autor. Són fotografies sobre Barcelona d’obres públiques,
arquitectura, escultura, esports, indústria, espectacles, vistes de la ciutat, barri de Sant
Martí, geografia, etnologia, universitats, ecologia, activitats turístiques, història i
mitjans de comunicació, datades entre anys 1980-2016.
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04. Donació del Sr. Esteve Lucerón Navarro

El Sr. Esteve Lucerón Navarro ha fet donació de 2.010 fotografies de les quals ell és
l’autor. Són fotografies del barri de la Perona, de les barraques, dels gitanos, retrats,
tallers ocupacionals, obres estació de l’AVE o del parc de Sant Martí, datades entre els
anys 1980-2005.
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05. Donació de la Sra. Sabine Armengol de Groot
La Sra. Sabine Armengol de Groot ha fet donació de 183 fotografies que s’annexen a
les fotografies ingressades mitjançant comodat l’ any 2014 a l’AFB del fons documental
de l’artista Oleguer Junyent Sans (Barcelona, 1876–1956), ingrés que va dur a terme el
seu pare, el Sr. Oleguer Armengol Junyent.
Amb aquestes 183 fotografies s’amplia el fons d’Oleguer Junyent Sans que passa a ser
de 2.661 fotografies.
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06. Donació del Sr. Antoni Canals Morera

El Sr. Antoni Canals Morera ha fet donació d’una fotografia de l’escalinata del Parc
Güell datada entre 1903 i 1905.
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07. Donació de la Sra. Mercè Aranda Pallero

La Sra. Mercè Aranda Pallero ha fet donació de 4 àlbums de postals del Museu d’Art de
Catalunya, 2 àlbums de postals del Museu de les Arts Decoratives, 1 col·lecció de
postals del Museu Cau Ferrat i 1 àlbum amb postals del Museu d’Art de la Ciutadella.
En total són 90 postals.
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08. Donació de la Sra. Mercè Barba Albiñana

La Sra. Mercè Barba Albiñana ha fet donació de 876 fotografies, realitzades la gran
majoria pel seu pare Joaquim Barba Buxó, entre els anys 1916 i 1950.Són fotografies
familiars, d’excursions, de viatges, d’indrets diversos de Barcelona, de paisatges i
retrats.
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09. Donació del Sr. Miguel Navarro Miglionico

El Sr. Miguel José Navarro Miglionico ha fet donació de 10 fotografies de Pérez de
Rozas. Són fotografies de la visita i el concert dels Beatles a Barcelona del juliol de l’any
1965.
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10. Donació anònima

Hem rebut una donació anònima de 30 fotografies, datades entre els anys 1955 i 1970.
El conjunt aplega 19 fotografies de l’Escola de Puericultura del carrer Muntaner entre
els anys 1955 i 1970 i 11 fotografies d’habitants d’un poble no identificat, datades dels
anys 60.
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11. Donació del Sr. Javier Sardà Martí
El Sr. Javier Sardá Martí, fotògraf interessat en la refotografia de llocs i paisatges
singulars de la ciutat de Barcelona, està duent a terme un projecte en col·laboració
amb l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, partint de la utilització de fotografies antigues
dels fons de l’AFB i fotografies actuals del fotògraf. El resultat de dos anys d’aquest
projecte, iniciat l’any 2016, és la donació de 21 fotografies realitzades amb la tècnica
de la refotografia.
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Ingrés per comodat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Ingrés per comodat 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.
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 489 fotografies.
De l’any 2015 han ingressat 16 fotografies a l’albúmina del fotògraf Pau Audouard
d’obres al port de Barcelona de l’any 1896 i 380 fotografies del fotògraf Eduard Balada.
De l’any 2016 ha ingressat un àlbum familiar amb 93 fotografies, datades entre els
anys 1910 i 1915.
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02. Ingrés per comodat del fons del fotògraf Cèsar Malet
Ha ingressat per comodat el fons del fotògraf Cèsar Malet, que consta de
aproximadament d’ 11.000 fotografies. El fons constitueix un valuós testimoni sobre la
vida cultural a Barcelona entre els anys 1955 i 1990, amb imatges del món de la moda,
publicitat, escenes urbanes, vida nocturna, personatges de la societat catalana,
personalitats del cinema, de les arts plàstiques i de la cultura en general.
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03. Ingrés per comodat del fons del fotògraf Humberto Rivas

La Sra. Maria Helguera Solanet ha cedit en comodat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona
el fons fotogràfic d’Humberto Rivas que consta de 23.193 fotografies .
Humberto Rivas mostra en les seves fotografies una passió per dos gèneres: el retrat i
el paisatge, així com una preocupació per les empremtes que el pas del temps va
deixant en les persones, els espais i els objectes. El fotògraf és un referent per a la
fotografia barcelonina dels últims quaranta anys.
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Ingrés de fotografies per encàrrec de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Annex de l’encàrrec al fotògraf Darius Koehli
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona va encarregar al fotògraf d’origen suís Darius Koelhi un
reportatge de 20 fotografies sobre la transformació del barri del Poblenou, realitzades
entre els anys 2013 i 2017.
Aquest 2017, que s’ha presentat l’exposició: “Darius Koehli. Inside Poblenou”, el
fotògraf ha fet donació de 7 fotografies més que s’han annexat a l’encàrrec, que
consta finalment de 27 fotografies.
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Ingrés de fotografies per compra de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Compra de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant compra 69 fotografies. El
conjunt adquirit consta de 27 fotografies, entre elles 2 daguerreotips i un àlbum amb
42 fotografies.
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Ingrés de fotografies per transferència a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Transferència del Museu d’Història de Barcelona MUHBA

Han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència provinent del
Museu d’Història de Barcelona MUHBA 188 fotografies i 21 postals, datades entre els
anys 1873 i 1970, de temes diversos: urbanisme, retrats, paisatges o edificis de la
ciutat.
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02. Transferència del Consorci El Far
Han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència 14.391
fotografies, datades entre els anys 1990 i 2002, d’autors diversos que recullen
l’activitat del Consorci El Far.
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Total fotografies ingressat l’any 2017: 53.124 fotografies i 111 postals
11 donacions: 3.787 fotografies i 90 postals
3 cessions per comodat: 34.682 fotografies
1 annex encàrrec: 7 fotografies
1 compra: 69 fotografies
2 transferències municipals: 14.579 fotografies i 21 postals

Amb l’increment de fotografies i postals de l’any 2017, l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona conserva actualment en els seus fons 3.113.565 fotografies.

