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Ingrés de fotografies per donació a l ‘Arxiu Fotogràfic de Barcelona                 Any 2019  
                                                                           
 
01. Donació del Sr. Carlos Javier Bolaños Coral 
 
El Sr. Carlos Javier Bolaños Coral ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 60 
fotografies digitals realitzades per ell i que són fruit d’un projecte realitzat l’any 2018 
sobre el paisatge urbà i les estacions de metro de les perifèries de Barcelona.  
 
 

                                        
     Fons Carlos Javier Bolaños Coral 

 
 

                      
                Fons Carlos Javier Bolaños Coral 
 
 

 
     Fons Carlos Javier Bolaños Coral  



              Any 2019  
02. Donació del Sr. Jordi López Mestres 
 
 
El Sr. Jordi López Mestres ha fet donació de 163 fotografies datades entre els anys 
1960 i 1978, l’autor de les quals és el seu pare Josep M. López López.  
Són fotografies de la ciutat de Barcelona, de carrers, mitjans de transport, 
esdeveniments culturals i polítics, d’edificis, fonts i monuments. 
 
  
 

           
       Fons Josep M. López López                                                               Fons Josep M. López López                   
                   

 

 

 
           Fons Josep M. López López  



 
        

 Any 2019 
03. Donació de les Sres. Montserrat i Enriqueta Raynard Llusà 
 
 
La Sra. Montserrat  Raynard Llusà i la Sra. Enriqueta Raynard Llusà  han fet donació de 
9 fotografies: una orla de la facultat de medicina de l’any 1895, dos retrats de gran 
format emmarcats  i  6 clixés de vidre a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
 
Aquestes fotografies s’annexen a la donació de 2 fotografies de gran format que les 
Sres. Montserrat  Enriqueta Raynard Llusà van fer l’any 2018 a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.   
              

 
                   Col·lecció de positius sobre paper 
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                Any 2019  
04. Donació de la Sra. Glòria Rull Sans 
 
 
La Sra. Glòria Rull Sans ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 42 
fotografies familiars de finals del s. XIX i principis del s. XX de diversos fotògrafs 
d’època.    
   
 

                                
                  Col·lecció de positius sobre paper  
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                Any 2019  
05. Donació del Sr. Lluís Bonal Solà 
 
El Sr. Lluís Bonal i Solà  ha fet donació de 9 fotografies digitals de les quals ell n’és 
l’autor, datades del 3 de juny de 2014, també ha fet donació de les corresponents 9 
còpies positives. Són fotografies de l’exterior i l’interior de l’antiga botiga “El Indio” del 
carrer del Carme. 

 

   
      Col·lecció de positius sobre paper                       
             

     
        Col·lecció de positius sobre paper 
 

 
              Col·lecció de positius sobre paper  



     Any 2019  
06. Donació del Sr. Lluís Barba Encarnació 
 
El Sr. Lluís Barba Encarnación ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 21 
fotografies del funicular de Montjuïc i d’altres de Barcelona, datades dels anys 1929-
1930, i  realitzades pel seu avi José Encarnación González, que era enginyer.  
 
 

     
     Col·lecció de positius sobre paper 
 

 
                     Col·lecció de positius sobre paper 
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               Any 2019  
07. Donació del Sr. Jordi Pol Cullell 
 
 

El Sr. Jordi Pol Cullell, fotògraf professional,  ha fet donació del seu fons fotogràfic que 
consta d’ d’aproximadament 20.085 fotografies de les quals ell n’és l’autor, datades 
del anys 1967-2014. 
El fons recull fotografies de mercats, festes, barris de Barcelona, i altres col·leccions 
temàtiques com Belladona, gitanos, personatges, publicitat, festes, concerts o 
exposicions. També ha fet donació de 500 contactes i aproximadament 2.600 còpies 
digitals i altre material relacionat amb la fotografia: llibres i publicacions, material 
sensible i cartells de tema fotogràfic.  

              

                  
             Fons Jordi Pol Cullell 

 

 
              Fons Jordi Pol Cullell         

 

                                    
          Fons Jordi Pol Cullell 



 
      Any 2019  

08. Donació de la  Sra. Montserrat García Safont 
 
 
La Sra. Montserrat García Safont ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 
401 fotografies estereoscòpiques de temàtica variada: Barcelona, pobles de Catalunya, 
viatges o excursions, entre els anys 1908 i 1918. També ha fet donació d’un visor 
estereoscòpic. 
  

 

 
  Col·lecció d’estereoscòpics            
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Col·lecció d’estereoscòpics 

                                      
                
                          



Any 2019 
09. Donació del Sr. Rafael Yanguas Laborda   
 
 
El Sr. Rafael Yanguas Laborda ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 70 
fotografies estereoscòpiques, datades entre els anys 1922 i 1925. Són fotografies 
familiars de retrats, actes de la ciutat, el port, edificis singulars o sortides. 
 
 
 

     
    Fons Rafael Yanguas Laborda   
  

 
 

 
               Fons Rafael Yanguas Laborda 

 
                 
 
 

      
  Fons Rafael Yanguas Laborda 



                Any 2019 
10. Donació de Júlia Povo Casanovas i Pol Casanovas Povo 
 
 

Els germans Júlia Povo Casanovas i Pol Casanovas Povo han fet donació del fons 
fotogràfic del seu pare Albert Casanovas Blai, fotògraf professional que va treballar per 
l’Institut de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona,  fotografiant esdeveniments festius i 
culturals de la ciutat entre els anys 1979 i 2006. El fons consta de 77.609 fotografies.                                  
 
 

 
   Fons Albert Casanovas Blai 

 

                  
                             Fons Albert Casanovas Blai 
 

 
                  Fons Albert Casanovas Blai 
  



      Any 2019  
 
11. Donació de la Sra. Viviana Fernández Domingo 
 
 

       La Sra. Viviana Fernández Domingo ha fet donació de 82 fotografies, datades entre els 
anys 1910 i 1930. Són fotografies de retrats de família, d’esdeveniments de la ciutat, 
de treball en una fàbrica i d’altres de caire escatològic i humorístic.   

 
 

                 
            Col·lecció de negatius                          Col·lecció de negatius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Col·lecció d’ estereoscòpics 



      Any 2019  
12. Donació de la  Sra. Lídia Díaz  
 
La Sra. Lídia Díaz Bautista  ha fet donació de 756 fotografies de l’any 1994 de les quals 
ella n’és l’autora. Són fotografies de les dependències de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona abans i durant les obres de remodelació de l’edifici.  
 
 

                   
    Fons Lídia Díaz Bautista 
       

 
                     Fons Lídia Díaz Bautista 
 
 

                                            
               Fons Lídia Díaz Bautista 



Any 2019 
13. Donació de la  Sra. Núria Pach i Ribot 
 
La Sra. Núria Pach i Ribot ha fet donació de 1.046  fotografies familiars, els autors de 
les quals majoritàriament són Pere Pach i Antoni Pach, datades entre 1890 i 1957. 
També fa donació de 48 llibrets amb fotos i articles del butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya.   
 
 

          
                  Fons família Pach 
 

     
         Fons família Pach 
 

 
             Fons família Pach 
  



Any 2019 
14. Donació de la  Sra. Rosario Martínez Rochina  
 
La Sra. Rosario Martínez Rochina, una de les fotògrafes pioneres a Catalunya, que va 
formar part de l’Agrupació Fotogràfica, ha fet donació de de 9.713 fotografies de les 
quals ella n’és l’autora. Són fotografies de retrats de família, de viatges, excursions, 
esdeveniments culturals de Barcelona, Catalunya i València i unes petita quantitat de 
la resta de l’estat. 

 
 

 
Fons Rosario Martinez Rochina                          

   
Fons Rosario Martinez Rochina 

 

 
                  Fons Rosario Martinez Rochina 

 



 
 

                 Any 2019 
15. Donació de la Sra. Maria Glòria Balcells Cortada 
 
La Sra. Maria Glòria Balcells Cortada ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona  
de  6  retrats realitzats amb la tècnica del ferrotip, datats entre els anys  1860-1880. 
Es tracta de 4 retrats individuals d’infants, 1 retrat d’home i 1 retrat de grup d’ infants, 
d’una mida de 2x2,5 cm. 
 
 
 

                                            
      Col·lecció de positius directes de càmera  Col·lecció de positius directes de càmera 
 
 
 

                                                   
                 Col·lecció de positius directes de càmera            Col·lecció de positius directes de càmera 

 
 
 
 
 

  



Any 2019 
16. Donació del Sr. Jordi Ibáñez Segarra 
 
 
El Sr. Jordi Ibáñez Segarra ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 25 
fotografies, datades entre els anys 1947 i 1949, l’autor de les quals és el seu pare 
Miguel Ibàñez Segarra. Són fotografies de temàtica sardanista: concursos, colles, 
aplecs i audicions de sardanes. 
 
 

 
  Col·lecció de positius sobre paper 
 

 
                     Col·lecció de positius sobre paper 
 

 
                Col·lecció de positius sobre paper 
  



17.  Annex donació de la Sra. Margarida Fàbregas i Casas 
 
 
La Sra. Margarida Fàbregas i Casas ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 
2.083 fotografies, l’autor és el seu pare, el fotògraf Tomàs Fàbregas Catarineu .   
Aquestes fotografies s’annexen a la donació de 6.164 fotografies que Margarida 
Fàbregas i Casas va fer l’any 2012 a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Amb aquesta 
donació el total del fons Tomàs Fàbregas Catarineu  és de 8.247 fotografies, datades 
entre els anys 1915 i 1985. 
 
 

 
   Fons Tomàs Fàbregas Catarineu 
 

 
   Fons Tomàs Fàbregas Catarineu 

 

 
   Fons Tomàs Fàbregas Catarineu 

 
 



 
                Any 2019 
18.  Donació anònima 
 
Hem rebut una donació anònima de 25 fotografies, datades entre els anys 1930 i 1962. 
El conjunt aplega 18 negatius de vidre de temàtica familiar  i 7 positius de la nevada de 
l’any 1962 a Barcelona. 
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Donació de material fotogràfic             Any 2019 
 
01. Donació del Sr. Jaume Arisa i Albí 
 
 

El Sr. Jaume Arisa i Albí ha fet donació  a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de material 
fotogràfic imprès. Es tracta de la col·lecció de la revista Super Foto, publicada des de 
l’any 1997 fins a l’any 2011, amb un total de 196 exemplars del núm. 5 al núm. 200. 
També  ha fet donació  de material fotogràfic com 35 carrets de diverses marques i 
formats, 9 contenidors de rodets, 1 caixa de paper fotogràfic  i un quadern  de 
nomenclatura de paper fotogràfic de la marca Negra. 
Aquest material s’annexa a la donació de material fotogràfic que el Sr. Jaume Arisa i 
Albí  va fer el juny de 2018 a l’AFB. 
 
 
 

 
 
 
 

  



Any 2019 
Ingrés de fotografies per comodat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 
 

01. Cessió en comodat del Sr. Pau Vinyes i Roig 
 
 

El Sr. Pau Vinyes i Roig ha cedit en comodat  a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 31 
fotografies, datades entre els anys 1934 i 1936, que recullen esdeveniment com els 
Fets d’Octubre de 1934,  el retorn el febrer de 1936 del president Lluís Companys i 
consellers detinguts i també de l’inici de la Guerra Civil.  
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                    Any 2019  

Ingrés de fotografies per transferència a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 
 
01. Transferència de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional          
 
Han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència 15.491 
fotografies ( analògiques i digitals) que provenen de la Direcció de Serveis de Justícia 
Global i Cooperació Internacional i han estat produïdes per Cooperació Internacional. 
Són fotografies generades per  l’activitat de Cooperació Internacional en països 
com Albània, Bòsnia i Hercegovina, Colòmbia, Cuba, Jordània, Kosovo, Moçambic, 
Palestina, entre d’altres i datades entre els anys 1994 i 2018. 
 

                
       Fons Ajuntament de Barcelona 

                                                 
                        Fons Ajuntament de Barcelona                                                             
 
 

 
       Fons Ajuntament de Barcelona  
 



                

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 
 
Total fotografies, material fotogràfic i material complementari imprès ingressat l’any 
2019:  127.728 fotografies , 196 exemplars de la revista Super Foto, llibres, cartells i 
altre material fotogràfic.  
 
19 donacions:   112.206 fotografies, 196 exemplars de la revista Super Foto i 35 carrets 
de diverses marques, 9 contenidors de rodets  , 1 caixa de paper fotogràfic i un 
quadern  de nomenclatura de paper fotogràfic.                         
1 cessió per comodat: 31 fotografies 
1 transferència municipal: 15.491 fotografies  
 
 

Amb l’increment de fotografies de l’any 2019, l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona conserva actualment 3.281.439 fotografies. 
 


