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1. PRESENTACIÓ  
 
 

A l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona l’any 2020, com a tot arreu, ha estat l’any de la pandèmia. La 

interrupció, des del 14 de març, de l’activitat presencial ha afectat tant el treball com totes 

aquelles activitats programades relacionades amb les exposicions. Aquesta situació ha estat 

determinant en la pròrroga de l’exposició “Gràfica Anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-

1939” i en l’endarreriment de dates de l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble 

Espanyol”. 

Un dels aspectes positius del desgavell provocat per la pandèmia ha estat l’aprenentatge de les 

noves eines de l’espai virtual de treball. En aquest sentit el taller “Fotomemòries”, realitzat per 

ClicMe dirigit a gent gran, aquest any s’ha celebrat virtualment mitjançant dispositius mòbils amb 

molt d’èxit. 

Pel que fa al projecte pedagògic aquest 2020 s’ha portat a terme una part de l’encàrrec que l’AFB 

a fet a l’associació A Bao A Qu de construir una “maleta pedagògica” amb fotografies de diferents 

èpoques, temes i suports amb l’objectiu de formar mestres i alumnes d’escoles i instituts sobre 

pràctiques fotogràfiques i història de la fotografia i de la ciutat. 

La pandèmia ha obstaculitzat l’ingrés de fons i col·leccions de particulars. Malgrat això han 

ingressat, provinents de la Taula d’Adquisicions del Pla Nacional de Fotografia de la Generalitat de 

2019, cinc fotografies de Manel Úbeda de la sèrie “Banys de Sant Sebastià”,  la sèrie de trenta-cinc 

fotografies “Roig 26” de Salvador López i 25 fotografies de diferents projectes del fotògraf Martí 

Sala.  

Pel que fa a la descripció de fons, i en relació a l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del 

Poble Espanyol”, s’han descrit al programari d’arxius, les fotografies realitzades durant el 

recorregut per una bona part del territori espanyol que, durant un mes, van fer Miquel Utrillo, 

Xavier Nogués, Francesc Folguera i Ramon Reventós per recollir documentació visual per al 

projecte arquitectònic d’edificació del Poble Espanyol de Montjuïc. Tot aquest material és 

accessible a través del catàleg en línia de l’Arxiu. 
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2. FONS / COL·LECCIONS 

 

a. Increment 

Aquest any 2020, degut a la pandèmia del Covid-19, no s’han pogut formalitzar les donacions 

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

de 65 fotografies, procedents de la Generalitat de Catalunya i que formen part de la Col·lecció 

Nacional de Fotografia. 

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

actualment 3.281.504 fotografies.   

 

                   

 Ingrés per comodat 

 

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

El total de fotografies provinents d’ 1 cessió per comodat és de: 65 fotografies. 

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

entre els anys 1985 i 2016 que formen part de diversos projectes del fotògraf com “Vincles”, 

“Retrats”, “Primeres estenopeiques” o “El signe d’un instant” 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 entre els anys 2007-2012  i adquirides per la 

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

 

    
“Banys de Sant Sebastià”.1982. Manel Úbeda   “Roig 26”. 2007-2012. Salvador López 

 Col·lecció de positius sobre paper   Col·lecció de positius sobre paper 

 

 
Neorupestres. Sant Just Desvern, 2016.©Martí Sala 

  Col·lecció de positius sobre paper    
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b. Conservació 

 

Durant l’any 2020 s'ha procedit a realitzar el condicionament preventiu de materials de 

diversos fons per tal de facilitar la seva preservació, signaturització i consulta. El gran volum 

que moltes vegades tenen els fons fotogràfics porta a realitzar treballs sectorials, per materials 

o formats, de manera que el condicionament d'un fons voluminós pot abraçar diversos 

períodes, en serien un exemple els fons de Jacques Leonard o Josep Domínguez. 

Aquest any 2020 ha vingut marcat de manera profunda per la presència del Covid-19 , amb la 

declaració d’estat d’alarma el 15 de març, amb la consegüent paralització de tota activitat, i la 

incorporació presencial parcial en el cas dels funcionaris i l’eliminació total de feines per part 

de becaris i personal contractat. En conseqüència alguns dels treballs endegats que marxaven 

a bon ritme s’han vist paralitzats i alguns d’ells amb la impossibilitat de ser represos.  

La feina que s’havia iniciat el desembre de 2019 sobre el condicionament del fons de Francesc 

Serra i Dimas va continuar a bon ritme fins el dia 15 de març, i no es va poder reprendre fins a 

finals de novembre, acabant la col·laboració de les dues persones de plans d’ocupació cap a 

mitjans de desembre. 

De la mateixa manera, el treball iniciat també l’any 2020 sobre el fons Josep Postius, i realitzat 

en el marc de pràctiques universitàries, es va acabar en l’esmentada data i no es va poder 

reiniciar amb posterioritat. 

S’ha continuat el tractament de conservació del fons J. Domínguez Martí, procedint a finalitzar 

el treball de neteja u protecció dels negatius de 6x9 cm, quedant per a l’any 2021 la finalització 

amb altres formats. 

S’ha procedit a la reubicació i protecció dels negatius procedents del Fons GATCPAC, mentre  

es procedia també a la seva digitalització i estudi per a la prevista exposició sobre l’autora de 

part d’aquest material. 

S’ha intervingut en la neteja i conservació preventiva de part dels materials del fons de 

l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, amb procedències de J. Montaner i de Ll. 

Plandiura. En concret s’ha treballat els positius referents als diorames del Quijote, i altres 

positius d’autoria J.M. Albertí. Respecte a negatius d’aquest fons, s’ha realitzat la neteja i 

protecció dels negatius de nitrat de les peces de l’exposició El Arte en España, i altres negatius 

del fons antic dels museus d’art. 

S’ha realitzat per part de restauració exterior la consolidació, neteja, reenganxament i 

protecció de 10 àlbums temàtics de l’Exposició Internacional de 1929. 

Altres tasques revisades o efectuades pel departament de conservació: 

Per tal de guardar en condicions materials importants pel coneixement de l’evolució de la 

tècnica fotogràfica, s’ha acabat la realització d’un llistat de les capses antigues de plaques 

negatives i papers fotogràfics que es guardaven a l’AFB en gran quantitat procedents de les 

múltiples donacions que hi ha hagut. Aquest llistat aporta una visió clara del tipus de material 

fotogràfic amb el qual treballaven els fotògrafs de la ciutat. 
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Protecció d’exemplars individuals de la sala de consulta. 

Realització de proteccions per a materials destinats a exposicions, així com els seus informes 

de condicions, i el seguiment de peces cedides per exposicions externes.  

Seguiment de les condicions climàtiques dels dipòsits, amb la proposta de reinstal•lació del 

sistema de mesures termohigromètriques automàtiques. 

 

 
 

 

c. Descripció 

 

La interrupció de l’activitat presencial ha afectat els treballs de tractament arxivístic i 

documental dels fons i les col·leccions, però malgrat les dificultats esdevingudes a 

conseqüència de la pandèmia, l’Arxiu ha avançat en el tractament dels fons per tal de fer 

accessible el patrimoni fotogràfic i posar-lo a  l’abast dels ciutadans.   

 

Pel que fa a la descripció, els esforços s’han centrat en la catalogació de les  fotografies 

referents al Poble Espanyol dels fons Exposició Internacional de Barcelona i fons Lluís Plandiura 

Pou. Concretament, les dels dos viatges que entre setembre i  novembre de 1927, van fer per 

bona part del territori espanyol Miquel Utrillo, Xavier Nogués, Francesc Folguera i Ramon 

Reventós, per recollir documentació visual per al projecte arquitectònic d’edificació del Poble 

Espanyol de Montjuïc. També s’han catalogat les imatges d’aquests fons referents a la 

construcció i la inauguració del recinte. 

 

La documentació tractada està formada per negatius en suport vidre i plàstic  i per positius en 

suport paper. El treball s’ha dut a terme amb el programari de gestió d’arxius Albalá. S’han 

donat d’alta a la base de dades 1.280 nous registres que corresponen a 1.383 fotografies.  En la 

majoria dels casos, la catalogació s’ha realitzat a nivell d’unitat documental simple, excepte en 

el cas de tres àlbums que s’ha fet a nivell d’unitat documental composta. 

A cadascuna de les fitxes descriptives  s’han associat els objectes digitals en tres formats (Arxiu 

de conservació, Arxiu de difusió i arxiu web) resultants de la digitalització del fons. 
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Paral·lelament, s’han descrit les fotografies procedents de diferents fons i col·leccions que 

s’han utilitzat per al Servei de Consulta.  

 

En total s’han catalogat 1.658 fotografies, totes accessible a través del catàleg en línia de 

l’Arxiu.  

 

D'altra banda, s’ha revisat i ampliat la informació de les fitxes descriptives de les fotografies 

del segle XIX per tal de millorar la qualitat de les descripcions i afavorir unes cerques més 

efectives als usuaris. 

 

 
Fons Exposició Internacional de Barcelona 

                                                                     

d. Préstec 

 Aquest any 2020 s’han demanat en préstec 69 fotografies, 40 fulls de contacte, una càmera i 

un visor.  

 

 S’han prestat un total de 40 fulls de contacte a la Universitat Autònoma de Barcelona 

per a l’exposició  “Humberto Rivas. Procés creatiu”, que s’ha mostrat a la Sala 

d'Exposicions UAB entre el 27 de gener i el 6 de març de 2020.  

 

 S’han prestat un total de 2 fotografies a la Fundació La Caixa per a l’exposició  en 

itinerància "Càmera i ciutat La vida urbana en la fotografia i el cinema ", que s’ha 

mostrat al CaixaForum de Madrid,  entre el 7 de juliol i el 12 d’octubre de 2020 i al 

CaixaForum de Palma, entre el 11 de novembre de 2020 al 7 de març de 2021. 

 

 S’ha prestat una càmera i un visor al Museu Etnològic i de Cultures del Món per a 

l’exposició  "UDJAT . L'exotisme neo-egipci a Barcelona",  presentada entre el  17 de 

desembre 2020 fins al 17 de juny de 2021.  

 

 S’han prestat un total de 67 fotografies a l’Ajuntament de Cambrils per a l’exposició  

"Barcelona Gitana", que s’ha mostrat a la Sala Àgora de l'Ajuntament entre 16 

d’octubre i el  20 de novembre 2020. 
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e. Recerca 

Es va treballar en la documentació del fons Francesc Figueras Cristóbal i Josep Postius per part 

de becaris universitaris, que van haver de suspendre la seva tasca arran de la pandèmia. 

A ran de la investigació realitzada per la preparació de l’exposició “Un viatge fotogràfic. La 

construcció del Poble Espanyol”, es va trobar la participació d’un fotògraf fins llavors 

desconegut per l’AFB. Juan Manuel Albertí Espino. La recerca feta a la documentació guardada 

a l’AHCB i AMCB ha permès identificar aquest fotògraf com a autor de les fotografies de la 

instal·lació i peces de "El “Arte en España”, i altres materials de gran interès.  

 
    

 

f.  Fons en línia 

 

Dels més de tres milions de fotografies que formen part del fons de l’AFB, actualment  estan 

accessibles al catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona unes 240.000 imatges 

aproximadament.  Aquest any s’han introduït 1.658 fotografies procedents de diferents fons i 

col·leccions.  

L’’AFB també disposa d’un web de consulta i venda de fotografies que conté una selecció de 

10.550 imatges dels fons de l’arxiu.   

 

 
                   Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona                              
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g. Digitalització i tiratges fotoquímics 

Durant l’any 2020 l’AFB, amb la pandèmia el ritme de digitalitzacions es va aturar uns mesos  
però s’ha continuat amb la digitalització dels seus fons amb el doble objectiu de facilitar la seva 
accessibilitat on-line i al mateix temps de preservar els originals fotogràfics dipositats a la 
reserva.  
 
Pel que fa a treballs d’una dimensió considerable aquest any s’ha continuat digitalitzant el gran 
fons del fotògraf Josep Postius: aquest any 2020 s’han digitalitzat 10794 negatius. També s’ha 
seguit amb la digitalització del fons de Josep Domínguez amb 1250 negatius.  
 
Continuant amb les tasques iniciades l’any anterior de digitalitzar el fons de l’Exposició 
Internacional de 1929 per a l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble 
Espanyol”, s’ha continuat amb la resta de fotografies que havien quedat pendents i s’han 
digitalitzat 530 negatius i fotografies. 
 
Amb motiu de l’exposició programada pel maig de 2021, del fons GATPAC s’han digitalitzat 770 
negatius. 
 
A banda d’aquestes campanyes de digitalització de fons voluminosos s’ha continuat 
digitalitzant el fons Ajuntament (1237 fotografies), així com la col·lecció d’àlbums (37 àlbums) i 
el fons de l’Editorial López (247 fotografies) En funció de les comandes dels consultors s’han 
digitalitzat 211 fotografies de fons diversos.    
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3. PROGRAMES PÚBLICS 

 

a. Exposicions 

 

Seguint amb la línia de presentar periòdicament exposicions temporals per mostrar als 

ciutadans els fons fotogràfics de l’AFB aquest 2020 i degut a la pandèmia, s’ha prorrogat 

l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” que s’havia de tancar 

el 16 de maig  i finalment s’ha clausurat el 18 d’octubre de 2020. S’havia inaugurat el 27 de 

novembre del 2019.  

 

Aquest 2020 s’han mostrat 2 exposicions: 

- “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”. Dates: 29 de novembre de 

2019  a 16 de maig de 2020. Prorrogada fins al 18 d’octubre de 2020. 

- “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”. Dates: 10 de novembre de 2020 a 

25 d’abril de 2021.     

 

 Exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

Comissariada per Andrés Antebi, Pablo González, Teresa Ferré i Roger Adam de l’Associació 

Observatori de la Vida Quotidiana OVQ, amb la col·laboració de la Fundación Anselmo Lorenzo 

i l’Ateneu Enciclopèdic Popular. S’ha presentat des del 29 de novembre de 2019 fins al 18 

d’octubre de 2020. Es mostren 90 fotografies i material gràfic complementari i ha rebut  2.795  

visitants del 29 de novembre al 31 de desembre  de 2019.  

L’exposició  és un recorregut pel fons fotogràfic de l’Oficina de Información y Propaganda que 

la CNT-FAI va crear a Barcelona durant la Guerra Civil amb l’objectiu d’articular i expandir el 

nou imaginari de la revolució social en el context del combat contra el feixisme. 

Les fotografies de Kati Horna, Margaret Michaelis, Pérez de Rozas, Antoni Campañà, així com 

les d’altres autories desconegudes, ens mostren la mirada combativa i compromesa en el 

somni d’un món més just i confirmen el pes històric de l’anarcosindicalisme a Barcelona. 

S’acompanya d’ una exposició virtual que es pot visionar al web de l’AFB i està previst la 

presentació d’un catàleg el febrer de 2020.  

El projecte ha comptat amb la col·laboració de La Virreina Centre de la Imatge, que ha donat 

suport al treball de recerca del fons fotogràfic.  
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 Exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

Comissariada per Sandra Moliner i Rafel Torrella/AFB, es presenta del 10 de novembre de 2020 
fins al 25 d’abril de 2021. Es mostren 96 fotografies i material gràfic complementari i ha rebut  
1.133 visitants del 10 de novembre al 31 de desembre  de 2020.  

L’exposició presenta el recorregut per una bona part del territori espanyol que, durant un mes, 

van fer Miquel Utrillo, enginyer, pintor, crític d’art i cap del projecte; Xavier Nogués, dibuixant i 

pintor, i Francesc Folguera i Ramon Reventós, arquitectes, per recollir documentació visual per 

al projecte arquitectònic d’edificació del Poble Espanyol de Montjuïc. Van reunir més d’un 

miler de fotografies i dibuixos que van servir per construir-lo.  

Les obres es van iniciar el gener del 1928 i el procés constructiu també va ser objecte de 

reportatges fotogràfics. El Poble Espanyol es va inaugurar el maig del 1929 en el marc de 

l’Exposició Internacional de Barcelona. 

 S’acompanya d’ una exposició virtual i també s’ha fet una publicació digital, ambdós productes 

es poden visionar al web de l’AFB.  
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 Exposicions virtuals 
 

Les exposicions virtuals permeten que un cop clausurada l’exposició, es puguin seguir visionant 

les fotografies exposades. De cada una de les exposicions que s’han presentat aquest 2019 

s’ha fet una exposició virtual per accedir al conjunt fotografies exposades a la sala.  

 

 

Exposició virtual “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”   

Any 2019: Núm. de sessions: 742 ; núm. usuaris: 590; pàgines vistes: 1.788. 

Any 2020: Núm. de sessions: 8.927 ; núm. usuaris: 6.686; pàgines vistes: 23.400. 

 

 

 
 
 

 

 

Exposició virtual “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”   

Any 2020: Núm. de sessions: 878; núm. usuaris: 659; pàgines vistes: 3.381. 
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b. Educació 

 

Visites guiades 

 

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona organitza visites guiades a les exposicions temporals i tallers 

per a grups d'ESO 2on cicle i Educació Secundària Post obligatòria. 

 

 Aquest 2020 s’ha rebut la visita de cinc Instituts de secundària que un d’ells ha fet una visita 

guiada a l’Arxiu i les seves instal·lacions i els altres quatre han visitat les exposicions temporals, 

amb un total de participants de 64 alumnes.  

  

 

Taller Fotoseqüències 2020 

Projecte de recerca amb la fotografia, realitzat amb alumnes de 3er i 4t d’ESO de l’IES 
Verdaguer a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i  ideat i realitzat per CliCme.  
Dates: 5/12/19/26 febrer  i  4/11  març de 2020 en horari de 12.30 a 14.30 h 
 
Els alumnes han fet recerca sobre el barri de la Ribera amb una mirada diferent, realitzant un 
treball fotogràfic,  desenvolupant diferents línies de treball que han escollit a partir de la 
proposta de l’exposició «Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939». 

L’exposició proposa un recorregut pel fons fotogràfic de la “Oficina de Información y 
Propaganda”, que la CNT-FAI va crear a Barcelona durant la Guerra Civil amb l’objectiu 
d’articular i expandir el nou imaginari de la revolució social en el context del combat contra el 
feixisme. 

Els alumnes han mostrat com és l’activitat propagandística, informativa, publicitària, 
reivindicativa del barri, escollint el que més els crida  l’atenció i donant una lectura posterior 
del seu missatge a partir de les imatges copsades. 
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Fotos ClicMe 
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Casal d’estiu 2020 FOTOSEQÜÈNCIES 2020: Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 

1936-1939. 

 

S’ha dut a terme un casal d’estiu de fotografia, amb totes les mesures de seguretat,  entre el 6 

i el 10 de juliol de 2020, ideat per CliCme. Petites experiències fotogràfiques, amb 12 

participants.  

 

El casal fotogràfic, realitzat amb nois i noies de 16 a 18 anys,  ha partit de l’exposició “Gràfica 

anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939″  que els ha permès explorar el seu entorn i 

actualitat amb actitud de documentalistes del seu temps. A partir de sortides realitzades en 

l’entorn del barri de la Ribera i Born, han observar i documentar com la ciutat i la gent han 

canviat arran de la pandèmia de la COVID-19, què està passant als carrers, quines són les 

conseqüències del que estem vivint? Quin son els rastres, les actituds i la magnitud del que 

està passant?                    

 

S’ha treballat  la tècnica del fotomuntatge en cianotipia i tambés’ha fet un treball amb les 

càmeres i la pel·lícula instantània de FUJIFILM i les càmeres INSTAX. 
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Activitats educatives accessibles 
 
 
Col·laboració de l’AFB amb el Museu d’ Història de la Immigració de Catalunya MHIC i 

l’Associació A Bao A Qu 

L’AFB ha col·laborat en el programa 'Des de l'Àfrica, descobrim Barcelona' al MHIC, dirigit per 

l’Associació A Bao A Qu  que ha proposat un taller de creació i descoberta fotogràfica centrat 

en la descoberta de l’espai a la ciutat de Barcelona. Els joves nouvinguts han recorregut i 

descobert diferents espais amb la intenció de fotografiar-los i entendre els espais des d’un nou 

punt de vista. L’activitat té la intenció d’acostar-los i familiaritzar-los amb el nou entorn, 

desenvolupant així un treball d’inserció, al mateix temps que desenvolupen les seves 

capacitats artístiques i creatives, a partir de la fotografia. 

El 25 de gener de 2020 s’ha dut a terme una sessió d’aquest projecte a l’Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona, on han descobert el centre, la càmera de plaques i s’ha començat a preparar la 

presentació de la seva exposició al MHIC. 

 

 

 

 
       Fotos A Bao A Qu 

 
 

 

http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_022.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_150.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_110.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_043.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_174.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_058.jpg
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Taller Fotomemòries 
 

 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat aquest any 2020 el taller “Fotomemòries” 
amb  un grup de participants procedents del Casal de Gent Gran Comerç  i de la Fundació 
Roure, amb alguns que ja havien participat l’any anterior i alguns de nouvinguts, també en 
diferents estats d’autonomia i de memòria, durant els mesos de febrer i març, però va quedar 
interromput per la pandèmia Covid-19, i es van poder fer un total de 4 sessions presencials.  

El taller nascut amb la voluntat d’estimular a la gent gran per mitjà de la fotografia, ha permès   
 treballar a partir de les imatges dels seus àlbums familiars, i també amb imatges de l’AFB i  de 
l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939″. 

Partint de l’exposició i de les fotografies, s’han visionat  els fotomuntatges de l’exposició per 
tal de proposar un treball de collage amb diferents fotografies triades i confeccionar una nova 
imatge amb un nou discurs. 

Taller ideat i implementat per ClicMe Petites experiències fotogràfiques. 
 
            

 

 
                Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries en línia juliol 2020 

 

Davant de la nova situació d’excepcionalitat derivada de la COVID-19, s’ha desenvolupat de 

forma virtual  el projecte iniciat de forma presencial el febrer  i s’ha obert a tothom que 

volgués participar, utilitzant l’eina del WhatsApp.  

 Durant el mes de juliol s’han dut a terme 8 sessions i s’han proposat diferents temes il·lustrats 

amb una imatge de l’AFB, aconseguint que les usuàries i usuaris a partir d’aquests reptes, 

hagin  interactuat, compartit les propostes dels altres participants i construint d’aquesta forma 

un diàleg virtual.  S’han recollit testimonis orals d’aquesta experiència. 

 

 

 
Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries en línia novembre 2020 

El taller s’ha dut a terme amb usuaris i usuàries del projecte  VinclesBCN, que és un servei de 

l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i que combat la soledat reforçant les 

relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorant-ne el benestar 

mitjançant les noves tecnologies. 

S’han implementat 12 sessions utilitzant l’eina de la videoconferència, donat que les usuàries i 

usuaris l’utilitzen habitualment per connectar amb la família i amics, a través dels dispositius 

(tauletes) que VinclesBCN els posa a disposició, per tal que puguin mantenir-se comunicats i 

comunicades fàcilment. 

Partint de les fotografies dels seus àlbums familiars i del fons de l’Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona, s’han treballat diferents aspectes comuns, establint moments de debats col·lectius 

o de reflexions individuals, donant l’espai perquè cada participant hagi pogut aportar a seva 

experiència i memòries. 

 

 

    
 

 

 
Fotos Clicme 
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c. Activitats 

 

Com a activitats de difusió, entre d’altres l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona organitza cada any  

visites guiades a les exposicions temporals per a grups d’adults i joves i visites a  les 

instal·lacions de l’arxiu per a grups per a tècnics i professionals de  fotografia i d'arxiu. També 

participa en les activitats organitzades des de l’Institut de Cultura i  d’altres centres.  

 

Visites guiades per a grups 

Aquest 2020, a més de les visites escolars desglossades en l’apartat anterior, s’han dut a terme 

13 visites guiades, 12  de les quals per a públic general i 1 de les quals per a públic professional 

de fotografia, amb un total de 151 participants. 

La pandèmia i el centre tancat tants mesos han provocat una davallada en les visites de grup. 

    

 
                Visita guiada a l’exposició  

 

 

 

    Grups en visita lliure 
 

A més dels grups que han sol·licitat visita guiada a les exposicions, a l’AFB aquest any 2020 

s’han rebut 35 grups en visita lliure provinents d’equipaments diversos com escoles,  centres 

cívics,  centres de fotografia, casals de gent gran, etc.., amb un total de 493 participants.  
 

Aquest 2020 hem tingut un augment de grups en visita lliure per visitar l’exposició “Gràfica 

anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”, destacant els 14 grup escolars que l’han 

visitada. 
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 Nit dels Museus 2020 

 L’any 2020 per raons de la pandèmia la Nit del Museus no es va poder celebrar, es van fer 2 

convocatòries al maig i al novembre, però finalment La Nit dels Museus es va suspendre. 

L’AFB va sortir referenciat al web de la Nuit des Musées ja que durant la jornada posposada del 

Dia dels Museus (14 de novembre de 2020) el centre estava obert de dia  i es podia visitar 

l’exposició “ Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” , i a més,  la ciutadania 

podia fer una visita a les exposicions virtuals que es mostren al web de l’Arxiu. 
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Itineraris 

 

Aquest 2020 s’ha dut a terme l’ itinerari Una revolució detinguda com una activitat al voltant 
de l'exposició “Gràfica Anarquista, Fotografia i revolució social, 1936-1939”. Es van programar 
4 itineraris però per la pandèmia només es va poder realitzar el primer, el del dissabte dia 7 de 
març amb 15 persones apuntades. 

A la tardor es van tornar a programar els tres itineraris que havien quedat pendents en horari: 
de 10 a 13 h. i les dates dels itineraris van ser:  19 de setembre i 3 i 17 d’ octubre de 2020 amb 
la restricció de participants a 10 persones per cada itinerari.  
El nombre d’assistents als 4 itineraris ha estat de 43 persones. 
 
Una revolució detinguda és un itinerari d'autor, guiat per Ricard Martínez, historiador i 
fotògraf i que s’ha basat en la poderosa sensació que brolla de les fotografies, quan aquestes 
són observades al mateix lloc on van ser realitzades. És un passeig pel paisatge d’una revolta 
triomfant i efímera, la de les forces populars anarcosindicalistes, que el 19 de juliol de 1936 
van aturar la insurrecció militar a Barcelona.  
 
 

       
Itinerari 7 de març 

 
 

     
      Itinerari 19 de setembre     Itinerari 17 d’octubre 
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d. Presentació del llibre "Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939" 

 

El 20 de febrer de 2020 es va dur a terme la presentació del llibre "Gràfica anarquista. 

Fotografia i revolució social, 1936-1939", com una activitat entorn de l’exposició temporal  del 

mateix nom.   

L’acte va comptar amb la participació  de l'Observatori de la Vida Quotidiana, autors del llibre i 

comissaris de l'exposició de l'AFB, del president de la Fundación Anselmo Lorenzo, José Ramón 

Palacios, i de l’ historiador i hispanista Chris Ealham.  

Es va celebrar al BORN Centre Cultural , amb un total de 121 assistents. 
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e. Biblioteca 
  

   

 La biblioteca de l’AFB compta actualment amb 1.793 exemplars , tots ells especialitzats en 

fotografia i es pot consultar en línia des del catàleg de la biblioteca i hemeroteca de l’Arxiu 

Històric de la Ciutat. 

Aquest 2020 s’han comptabilitzat 15 usuaris a la biblioteca. 
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f. Comunicació 

 

L’AFB  impulsa campanyes de comunicació específiques per a les seves exposicions, i des de fa 

anys treballa el seu desenvolupament en internet i les xarxes socials amb l’objectiu d’ 

aconseguir més repercussió, incrementar i crear nous públics, generar nous canals de difusió, 

aconseguir notorietat i  presència en el camp de la fotografia. 

Aquest any 2020, pel que fa  a les campanyes de difusió de les exposicions que s’han 

presentat, s’ha contractat publicitat a premsa escrita i digital i a revistes: 9 anuncis al diari El 

Periódico, 1 anunci a la revista Time Out, 2 anuncis a la revista Sàpiens, 2 anuncis digitals al 

web de Núvol,  1 anunci digital al web de Time Out, 2  anuncis digitals al web del crític.cat  i 2 

anuncis digitals al web de Catorze.cat. 

 

 
Anunci de l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 a la revista Sàpiens 

 

 
Anunci digital exposició:  “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”  al web del critic.cat 
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 L’any 2020  s’han produït uns elements de difusió per a cada exposició: 

Exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”   

Amb la pandèmia, l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”  es va 

prorrogar fins al 18 d’octubre i es van haver de rectificar les dates en la banderola fanal, 

banderola façana i en els anuncis i en les estructures amb macrofotos del carrer, ja que 

l’exposició en un principi es tancava el 16 de maig de 2020 . 

 

Mostra d’alguns elements de difusió amb la nova data:  

 
Banderoles fanal amb la nova data de pròrroga de l’exposició 

 

 

                    

 
Macrofotos al carrer amb la  nova data de pròrroga de l’exposició 
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Degut a la pandèmia la postal de l’ exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 

1936-39”, només s’ha pogut repartir a equipaments i punts d’informació cultural de la ciutat 

durant el mes de febrer de 2020. Y no s’ha pogut tornar a posar a l’abast dels visitants. 

 

La postal s’ha repartit fins al mes de febrer a equipaments i punts d’informació cultural de la 

ciutat com: punt d’informació cultural de la Virreina, punt d’informació cultural del Palau 

Moja,  punt d’informació turística de la plaça Sant Jaume, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, a l’Arxiu Municipal Contemporani, Foto Colectania,  Escola Gris Art.  

També durant el mes de febrer s’ha fet la distribució de les postals a diferents equipaments 

culturals de la ciutat mitjançant una empresa especialitzada: CCCB, Teatre Lliure, Teatre 

Nacional de Catalunya, Teatre Joventut, Mercat de les Flors, Institut Francès, Tecla Sala, 

Filmoteca, Auditori, Centre d’Art Santa Mònica, Ateneu Barcelonès, Fundació Tàpies, Museu 

del Disseny, Goethe Institut i Taller de Músics. 
 

 

                  
Expositor a l’Ateneu Barcelonès amb la postal de 

l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 

 
Expositor a l’Institut Francès  amb la postal de 

l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
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Exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

-5.000 postals ( amb la pandèmia, s’ha reduït el nombre de postals impreses) 

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  

 

Mostra d’alguns elements de difusió:  

 

                                           

 

 
 

 

 Elements de difusió de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

Amb motiu de l’obertura en diumenges i festius del centre en horari de 10 a 14 h, que fins 

aquest 2020 estava tancat tots els diumenges i festius, s’han confeccionat uns adhesius amb el 

nou horari per reaprofitar les postals informatives de l’AFB que tenim impreses en els idiomes 

català, castellà, aranès, francès i anglès. 

 

                     
       Postal versió anglès nou horari                Postal versió francès nou horari 
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 Anunci a pantalles informatives Palau de la Virreina 

 

Anunci dels itineraris “Una revolució detinguda” a les pantalles del punt d’informació del Palau 

de la Virreina. ICUB  
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 Publicitat al carrer 

 

L’any 2020 de l’exposició  “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” s’ha 

adjudicat 2 circuits de banderoles fanal cares B amb un total de 600 banderoles penjades.  

Dates: Del 7 de març fins al 5 d’abril de 2020 i del 26 d’agost  fins al 24 de setembre de 2020. 

 

De l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” l’any 2020 s’ha 

adjudicat 1 circuit de banderoles fanal cares B amb un total de 300 banderoles penjades. 

Dates: del 7 de novembre de 2020 fins al 6 de desembre de 2020. 

 

 

 
Banderoles cares B exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 

 

 

              
                 Banderoles cares B exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 
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Aquest 2020 s’ha renovat la banderola de l’Arxiu Fotogràfic que està penjada a la façana de 

l’edifici de la plaça de Pons i Clerch. 
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 Difusió on-line. Web  xarxes socials i APP BCN Visual 

 

 

 Pàgina web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Any 2020: núm. de visites: 55.701; núm. usuaris: 36.373; pàgines vistes: 146.267. Temps 

d’estada a la web: 2’ 21” . Sessions idioma català: 48.981 (87,94%), sessions idioma castellà:  

6.370 (11,44%), sessions idioma anglès:  350 (0,63%). 

 

                

 

  

http://www.barcelona.cat/arxiufotografic
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Xarxes socials  

 

 Facebook 2020 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. d’amics acumulats: 19.532 ( 2019: 19.291); nous usuaris 2020: 241.   

Es fan de mitjana 3 o 4 publicacions a la setmana. Total publicacions any 2020: 187. Total 

m’agrada: 11.794, total comparticions: 1.783,  total comentaris: 246, reaccions: 22.313 

 

 
 

 

 Instagram 2020 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidors acumulats: 20.123 (2019: 16.199 ); nous usuaris 2020: 3.924. Total publicacions any 

2020: 178 posts. Total m’agrada: 99.756, total comparticions: 94,  total comentaris: 761. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn
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 APP BCN Visual 2020 

 

Barcelona Visual és un projecte de comunicació i participació cultural en línia de l’Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona (AFB), impulsat per l’ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en 

col·laboració amb la companyia Telefónica. Es tracta d’una aplicació gratuïta per a 

smartphones,i iPhone i Android, i interactiva a través de la realitat augmentada.  

Els usuaris poden recórrer la ciutat de Barcelona, endinsar-se en la seva història a través d’una 

selecció de fotografies dels fons de l’Arxiu Fotogràfic, descobrir com era la ciutat en èpoques 

anteriors i, a la vegada, superposar una imatge del passat amb l’actual que ens ofereix la 

càmera de l’smartphone. El producte esdevé, per tant, una passejada en el temps i en l’espai 

de la mà de les noves tecnologies desenvolupades per a dispositius mòbils, basades en dues 

tècniques emergents: la geocodificació i la realitat augmentada.  

 

Aquest any 2020 s’han baixat l’aplicació 653 usuaris nous,  322 usuaris des de l’Iphone i  331 

usuaris des d’ android. 

Usuaris totals de l’APP fins l’any 2020: 20.093 usuaris  
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g. Presència als mitjans / Premsa 

 

En l’apartat d’informació en els mitjans de comunicació les exposicions han sortit 

referenciades a ràdio, premsa, web  i a les televisions. S’han fet entrevistes per als mitjans: 

TV3/ Canal 324 informatius,  Betevé informatius, Betevé programa Àrtic, RAC 1,  La 

Vanguardia,  El Núvol, El País, El Punt Avui, Ara, El Periódico i Revista Ctxt.cat.   

 

 

Referències als mitjans de comunicació                 Nombre de referències 

Premsa                                                                                           9 

Ràdio                                                                                                1 

Televisió                                                                                         5 

Web                                                                                              62 

 
 
 
 

 
 

 
Noticia TV3 Informatius exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939 
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 Visites de premsa 

 

Les exposicions s’han presentat a la premsa el dia de la inauguració al matí i la nota de premsa 

de cada exposició s’ha confeccionat i enviat des del departament de premsa de l’Institut de 

Cultura de Barcelona. 

 

En l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” es va dur a terme una 

visita guiada restringida a causa de la pandèmia per presentar el projecte expositiu de la mà 

dels comissaris el 10 de novembre de 2020, amb l’assistència de mitjans radiofònics, digitals i 

premsa: El País, La Vanguardia, El Puntavui, l’Ara  i el Núvol. 

 

 
  

 

h. Publicacions 

 

El 20 de febrer de 2020 es va fer la presentació de la publicació de l’exposició temporal 
“Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”, editada per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Aquest llibre fotogràfic presenta les imatges recuperades, 75 anys després de la revolució 
social anarquista estroncada per la guerra i mostra la vida quotidiana, social i econòmica d’una 
revolta que havia quedat arraconada a la nostra memòria, i ho fa a través d’unes fotografies 
que han estat molt de temps tancades en caixes i que, gràcies a aquest llibre, han començat a 
sortir a la llum. 
Autors: Andrés Antebi Arnó, Pablo González Morandi, Teresa Ferré Panisello i Roger Adam 
Bernad (OVQ). 
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i. Accessibilitat i inclusió 

 

Dins de les polítiques que L’AFB impulsa per a la millora de l’accessibilitat a tots els públics, 

s’han dut a terme 1 visita guiada escolar inclusiva a l’ exposició temporal i a l’arxiu, i també 

s’ha realitzat  1 visita a l’Arxiu per a un grup de nouvinguts.   

 

Pel que fa a les visites lliures inclusives han vingut a visitar les exposicions 5 grups provinents 

de centres especialitzats que atenen persones amb discapacitats físiques i psíquiques o bé en 

risc d’exclusió. 

 

Aquest 2020 s’han comptabilitzat 71 participants .  
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j. Públics 

 

Aquest 2020 el total de visitants a l’Arxiu Fotogràfic ha estat de 9.331 , hi ha hagut un 

destacable descens de visitants si ho comparem amb l’any 2019 (16.469 visitants). Valorem 

com a motiu del descens en el nombre de visitants, la irrupció de la pandèmia el mes de març 

de 2020 que va significar el tancament del centre durant més de tres mesos, repercutint 

principalment en el calendari expositiu i les activitats programades aquest any.  

 

 El fet de la pandèmia ha significat per a l’AFB un repte en relació amb les noves tecnologies. 

S’ha hagut de potenciar els continguts on-line que ja estaven disponibles al web però que fins 

aquest moment, estaven considerats com un complement de les accions o activitats que es 

feien de forma presencial. En els mesos de tancament, els continguts principals de l’Arxiu per a 

mostrar els seus fons i activitats han estat les exposicions virtuals i la visita virtual de les 

instal·lacions de l’AFB, que es troben al web de l’AFB. 

 

També voldríem destacar la inclusió de noves activitats on-line per a  gent gran com és el taller 

Fotomemòries. El mes de febrer encara es va fer de forma presencial però el juliol es va 

estrenar com a taller on-line i degut a l’èxit, el mes de novembre es va tornar a repetir amb 

nous participants. 

                       

 Hem constatat una davallada també dels grups participants en les activitats educatives i les 

visites guiades presencials.   

  

 Malgrat la situació, s’ha continuat amb la línia de col·laboració amb altres institucions del món 

del patrimoni fotogràfic, que fan possible la difusió del patrimoni fotogràfic de la ciutat  més 

enllà del propi Arxiu. 
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k. Usuaris sala consulta  

 

Aquest any 2020 la pandèmia de la COVID’19 ha afectat a la Sala de Consulta en dos sentits, un 

relacionat amb la organització i els circuits interns i l’altre amb els usuaris, consultes i 

adquisicions de còpies digitals. 

En el primer cas, la pandèmia i en concret els dies de confinament, ens van obligar a treballar 

sense paper. Aprofitant aquesta circumstància, i en previsió de que la situació no fos 

provisional, vam idear un sistema per eliminar el paper imprès de tots els processos 

relacionats amb la Sala de Consulta i poder gestionar les comandes i les consultes creant un 

altre circuit. Abans de la pandèmia s’imprimien i es classificaven tots els correus i els 

documents de sol·licitud de còpies, així com les factures i els comprovants de pagament, 

arxivant-los segons la procedència (interns i externs) i la finalitat de la consulta 

(consulta/comanda de còpies).  

Aquest nou sistema per treballar sense paper imprès parteix de la creació de carpetes al 

correu electrònic corporatiu, on s’organitzen les consultes dels usuaris des del principi, 

facilitant també la recollida de dades per l’anàlisi estadístic mensual. Un cop finalitzada la 

gestió de les consultes o de les comandes de còpies digitals, la correspondència es converteix 

en PDF i s’adjunta a la carpeta creada per a cada usuari, on també afegim el document de 

sol·licitud de còpies, la factura i el comprovant del pagament. D’aquesta manera, queden 

registrats tots els documents i la correspondència amb els usuaris, eliminant totalment l’ús de 

paper. 

D’altra banda, la pandèmia ha influït clara i lògicament a la relació dels usuaris amb l’arxiu. 

De l’anàlisi dels indicadors del l’any 2020, observem que hi ha hagut una davallada dels usuaris 

presencials, tant externs com interns, primer pel confinament, i després per les restriccions de 

mobilitat i per la inseguretat i inestabilitat general. Tot i així, aquesta tendència ja s’havia 

detectat des del 2014, i entenem que té relació amb l’augment de l’oferta online dels nostres 

cercadors i per l’hàbit dels usuaris de fer-los servir.   

També s’evidencia una davallada de les consultes remotes que ja vam detectar l’any passat, 

molt probablement per l’existència del Catàleg en Línia dels Arxius Municipals, que permet la 

cerca i l’accés a les imatges dels nostres fons, i que ha anat creixent amb ingestes, cosa que 

pot facilitar que l’usuari accedeixi a una major quantitat de fotografies, alliberant el contacte 

directe amb la Sala de Consulta. Cal remarcar que aquest any la davallada ha estat superior, 

probablement per l’efecte de la pandèmia i la inestabilitat general. 

En qualsevol cas, a l’anàlisi comparatiu fet entre els mesos de l’any, veiem una baixada dràstica 

tant de de correus, consultes, com del número de sol·licituds de còpies, des de març fins 

l’estiu, amb una lleu recuperació els mesos posteriors, fins arribar a dades similars a d’altres 

anys. 
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A les dades relatives a la plataforma de venda on-line (ACCON) i seguint una tendència que 

detectem des de fa anys, baixen els número d’usuaris, tant externs com interns. 

Aquest any 2020, però, també ha baixat el número de compres fetes directament online. 

Aquest fet pot estar relacionat amb la situació d’inestabilitat general i més concretament al 

sector empresarial (editorials i productores, per exemple).   

                                                  

 

 

   
 

 

 
Sala de consulta  
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4. COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES 

 

 

a. Convenis i acords  

 

 

 Convenis i acords amb universitats 

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB)-Facultat de Geografia i Història. 

Màster de Gestió Cultural i Museologia. 1 persona. 3 de febrer a 29 maig de 2020.  

Per la pandèmia es van haver de suspendre a mitjans del mes de març. 

Conveni de col·laboració a mb la Universitat de Barcelona (UB)-Facultat de Belles Arts. Grau de 

de Conservació- Restauració de Bens Culturals. 1 persona. De 17 de febrer a 24 d’abril de 2020.  

Per la pandèmia es van haver de suspendre el mes de març.  

Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals 

de la generalitat de Catalunya. 2 persones. De 25 de febrer a 19 de juny de 2020.  

Per la pandèmia es van haver de suspendre el mes de març. 

 Participació en el Programa Treball i Formació 2019-2020 de Barcelona Activa 

L’AFB ha participat en El Programa Treball i Formació de l'any 2019-2020, liderat per Barcelona 

Activa, que  suposa una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació directa de 

persones aturades amb més dificultats de trobar feina i en situació o risc d’emergència social. 

Dins el Programa de Treball i Formació de l'any 2019-2020, a través de Barcelona Activa dues 

persones varen ésser contractades per treballar a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona en les 

tasques de condicionament i conservació preventiva del fons del fotògraf Francesc Serra, un 

voluminós fons dedicat a les obres d'art realitzades a Barcelona entre 1960. 

El treball va iniciar-se el desembre de 2019, i havia de cloure el desembre de 2020, però 

l'aparició de la pandèmia del Covid-19 i la declaració de l'estat d'alarma el 15 de març va fer 

que la tasca quedés en suspens, ja que era impossible realitzar cap mena de feina sobre aquest 

material fotogràfic des de les cases particulars. A més, el perfil de les persones contractades 

entrava de ple en el de persones sensibles, de manera que no es varen poder incorporar fins al 

mes de novembre de 2020, i acabaven la seva prestació el mes següent. Malgrat tot, el resultat 

va ser força positiu i es va poder efectuar la revisió i condicionament d'uns 3000 negatius del 

fons Francesc Serra. 

 Convenis i acords amb institucions 

 

Conveni de col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya per a la gestió i difusió dels fons 

fotogràfics que custodien ambdues institucions, les polítiques d’ingressos i recuperació del 

patrimoni fotogràfic i  la situació jurídica dels drets d’explotació dels fons. 
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b. Projectes en col·laboració 

 

b.1. Actes entorn de l’obra del fotògraf Humberto Rivas        
                

L’AFB ha col·laborat en la inauguració de la plaça en homenatge al fotògraf Humberto Rivas i 

amb l’exposició que sobre el fotògraf es va realitzar al Centre Cívic Can Basté, per celebrar 

aquest homenatge. L’acte d’inauguració es va dur a terme el 18 de gener de 2020 i l’exposició 

va romandre oberta entre el dies 18 de gener. 
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L’AFB ha col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exposició  “Humberto 

Rivas. Procés creatiu”, que s’ha mostrat a la Sala d'Exposicions UAB entre el 27 de gener i el 6 

de març de 2020. 

 
    

 
 

 
 

 

b.2. Perspectiva de gènere 

L’AFB ha participat en el pla d’acció per incorporar la perspectiva de gènere als centres 

patrimonials, impulsat des la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’ Institut de Cultura 

i la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps  l’Ajuntament, juntament amb el 

Museu del Disseny, el Museu de la Música, el Monestir de Pedralbes i el Castell de Montjuïc i 

de la mà de la consultora especialista Dra. Patrícia Soley-Beltran. 

S’han dut a terme diverses sessions de treball i formatives i un cop finalitzada la fase de 

recollida d’informació, s'ha procedit a l'anàlisi de les dades obtingudes, per tal de procedir a 

l’informe de diagnosis per a cada centre participant. Amb aquest informe, s’elaborarà un pla 

d'acció per a cada centre. 



Memòria 2020  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

45 
 

 

b.3. Taller mirada de dones 

L’AFB ha col·laborat en el taller Mirada de dones, un projecte fotogràfic de ClicMe i l’Associació 

Hèlia, amb un grup de 10 dones en risc d’exclusió, amb les quals s’ treballat la fotografia en el 

decurs de 5 sessions, emprant la fotografia com a mitjà expressiu i com a llenguatge creatiu.  

l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha acollit el seu treball, convidant-les a veure l’exposició en curs 

“Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” i a treballar les 5 sessions en l’aula 

polivalent. També s’ha treballat  amb la tècnica fotogràfica de la cianotípia. 

El taller s’ha dut a terme entre el 18 de novembre i el 9 de desembre de 2020 

              
 

 
 

 

 

c. Participació en cursos, congressos, seminaris o publicacions 

Classe "Difusió pública i exposició d’originals fotogràfics"  al curs "Preservació, Conservació i 
Digitalització d'Originals fotogràfics". A càrrec de Rafel Torrella. Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 2 sessions: 3 octubre i 28 novembre de  2020. 
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5. ORGANITZACIÓ 

 

a. Recursos humans 

 

Personal propi   

Direcció    0 

Conservació    1 

Fotògraf    1 

 

Fons i col·leccions            1 

Programes públics   2 

 

Servei de consulta   1  

Recursos                  2 

  

 

Personal extern  

   

Nº de serveis externalitzats    2 

 

Personal de serveis externalitzats         

Consergeria    2 

Neteja     1  
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b. Memòria econòmica 
 

 

Despeses 

Activitats educatives     11.160,00€ 

Exposició  Gràfica Anarquista (2020)    12.460,37€ 

Exposició Poble Espanyol    30.647,58€ 

Esposició Margaret Michaelis      2.264,14€ 

Exposició Humberto Rivas Can Basté     1.007,95€ 

Comunicació        4.302,03€ 

Servei online compra fotografies     2.600,00€ 

Digitalitzacions      13.999,89€ 

Condicionament de fons      3.599,75€ 

Restauració d’àlbums        5.348,20€ 

Material de conservació    11.205,31€ 

Material de laboratori fotogràfic     1.771,60€ 

Material oficina        4.992,03€ 

Arrendament fotocopiadores      2.468,46€ 

Manteniment d’aparells         723,53€ 

Pòlisses d’assegurança          443,61€ 

Neteja        33.090,43€ 

Consergeria      32.671,93€ 

Bestreta                         139,72€ 

Total:                  174,896,59€ 
 

 

Inversió 

Compra de fons fotogràfic      5.074,74€ 

 

Ingressos 

Venda d’imatges  (Reproduccions)                 5.796,42€ 

Venda de publicacions                                                    2.071,00€ 

Activitats                                                                                        280,00€ 

Total:                                                                                           8.147,42€ 
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c. Obres i manteniment / Infraestructures 

 

Aquest 2020 s’han dut a terme diferents actuacions pel que fa a manteniment de l’edifici. S’ha 

fet la reparació de les portes del l’ascensor, s’ha fet el manteniment d’aparells d’aire 

condicionat, el manteniment dels dipòsits d’arxivat de les fotografies i a partir de l’informe de 

riscos laborals de l’ICUB s’han dut a terme les reparacions pertinents. 

 

   
d. Patrocini 

 

L’Institut de Cultura ICUB ha signat l’any 2020 un contracte de patrocini amb el diari El 

Periódico que regula les aportacions que en concepte de patrocini publicitari realitza el diari a 

canvi de contraprestacions publicitàries que li ofereix el ICUB, per tal de donar suport a les 

exposicions de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

 

 

 

 
Anunci patrocinat per El Periódico   

exposició: “Gràfica anarquista. 

Fotografia i revolució social, 1936-39”  
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6. RESUM D’INDICADORS 

 
Sala de consulta 
 

    

Usuaris                  Ajuntament           Externs 

Usuaris presencials 4                          33 
   
Usuaris no presencials                                                                                                                      141                      812 

                                                                                                                                                     Total usuaris              990 

 

Via d’accés dels usuaris                      Nombre 

Correu electrònic corporatiu i IRIS                      1.919 

 

 

Consultes                      Nombre 

Documents consultats de forma presencial                      20.660 

 

Reproduccions de fotografies a petició dels usuaris                    Nombre 

En suport digital                        1.500 

 

 
 
 
Visitants AFB any 2020 
 

 

 Visitants exposicions                 Nombre 

 Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social                          8.181 
    
 Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol                                  1.133                                                                                                                                 

  Total              9.314 

 

 Visitants totals                      Nombre 

 Visitants totals a l’Arxiu any 2020  Total             9.331 
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Activitats 
 
 

      
    Tipus de públic   Nombre    Assistents 
 
     General        36           344 
      
     Escolar          9             85 
 
     Especialitzat          1            17 
 
     TOTAL         46          446 
 

 
 
 
 
Activitats segons els  públics                                       
 

 
 
 
 
Visites guiades i portes obertes 

 
 

 

Tipus Nombre Assistents 

Visites guiades al centre       1          5 

Visites guiades al centre i a les exposicions       1        12 

Visites guiades a les exposicions     16      198 

Jornades de portes obertes       1      247      

 

 
  

                                                              Visites                                            Tallers   Casal estiu 
 
                                                   Nombre       Assistents                 Nombre      Assistents    Nombre      Assistents 
 
     Joves             1                    12 
 
    Gent gran 3                       25   
 
    Secundària                              5                       64 1  13 
     
   Inclusió social                          2                       17 
 
 Altres escoles de 
    fotografia/ arxivística           1                       17                          
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Conservació de fotografies 

 

Actuació        Dates extremes               Volum 

Condicionament preventiu 

Fons Diario de Barcelona          1900-1992      11 

Fons Exposició Internacional de 1929          1913-1930    198 

Fons EIB             1929                 1.045   

Fons  Col·legi Cia. de Jesús         1910-1930     10 

Fons Josep Postius         1945-1980             3.216 

Fons Francesc Serra Dimas         1903-1967             8.000 

Fons Josep Domínguez         1925-1941             3.271 

Fons Editorial Martin         1905-1920     40 

Fons Gatcpac         1931-1937   291 

Varis         1860-2020                366 

Restauració 

Àlbums de l’Exposició Internacional de 1929        1915-1929   10 

 

 

Reproducció de fotografies 

 

 

 

Descripció de projectes de digitalització                           Dates extremes                               Volum fotografies 

 

Fons Josep Postius  1945-1980                                 10.794    

Fons Ajuntament  1860-2019      1.237    

Fons Editorial López  1890-1920     247 

Fons Expo Internacional 1929  1913-1930                                      530    

Fons Josep Domínguez  1925-1941                                   1.250    

Col·lecció d’àlbums  1880-1980           37    

Fons varis sala de consulta  1880-2000                                      211    

   



Memòria 2020  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

52 
 

  

 

 

Documentació de fotografies 

 

 

Fons o col·lecció                                                                      Dates extremes                      Volum fotografies 

Exposició Int. de Barcelona 1929                                         1913-1930                     1.286 

Fons Lluís Plandiura  Pou                                                            1902-1952                                              102 

Fons Rafel Moragas Maseras                                                     1880-1937                                          3 

Fons Antoni Capella Contra                                                       1957-1994                               46 

Fons Editorial López                                                                    1890-1920                             12   

El Dia Gráfico                                                                        1913-1934                              4 

Francesc Serra Dimas                                                                  1903-1967                            18 

Fons Sociedad de Atracción de Forasteros                             1890-1939                                                 7 

Fons Joan Serra Graupera                                                          1888-1933                              4 

Fons Jordi Gumí Cardona                                                           1957-2000                          133 

Col·lecció de positius sobre paper                                            1855-2014                              4 

Fons Ajuntament de Barcelona.                                               1922-2018                                               39  
L100 Cultura 
 

 

 

                                                           
 


