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1. PRESENTACIÓ  
 
 

Durant l’any 2021 la progressiva relaxació de les mesures preventives contra la COVID s’ha notat 

amb l’increment de nombre de visitants a les exposicions. Tant “Un viatge fotogràfic. La 

construcció del Poble Espanyol”, inaugurada el novembre de 2020, com “Margaret Michaelis. Cinc 

dies pel barri Xino” i “Esteve Luceron. La Perona. L’espai i la gent”, inaugurada el mes de 

novembre, han tingut un bona afluència de públic. 

Poc a poc s’han tornat a normalitzar les reunions presencials. Tanmateix la majoria d’activitats 

col•lectives, com ara taules rodones i algun taller, han continuat en mode virtual. El taller per a 

gent gran Fotomemòries’21 s’ha pogut realitzar de manera virtual gràcies a la iniciativa de les 

organitzadores i a l’empenta de les àvies –la majoria dels assistents son dones- que no s’han fet 

enrere davant les noves tecnologies. L’altra activitat col•lectiva important, les taules rodones 

programades per a les exposicions s’han fet en línia i han estat un èxit de participació: 279 

participants en la taula rodona: “El Poble Espanyol. Debat sobre un passat present” i 687 

participants en la taula rodona: “El rol de la dona en la Barcelona dels anys 30”. 

En la mesura que ha avançat l’any i les mesures de prevenció s’han relaxat les activitats per a gent 

jove s’han pogut realitzar de forma presencial. El Casal d’estiu celebrat el mes de juliol ha estat un 

èxit i també el taller “Cinc dies per la Ribera” amb el qual, a mes, es va inaugurar un espai a 

recepció de l’AFB, on els diferents tallers podran exposar les seves fotografies i treballs. 

Pel que fa als ingressos cal esmentar pel seu volum la formalització del fons de Yann Mercader, 

integrat per més de 79.000 fotografies, la majoria sobre el món de la música pop i rock & roll, el 

de la família Serrahima amb quasi 11.500 fotografies i el de Christian Maury, amb més de 80.000. 

En un altre registre, cal esmentar els ingressos provinents del Pla Nacional de Fotografia de la 

Generalitat de Catalunya gràcies al qual han ingressat fotografies d’Antonio Corral, les d’Arnau 

Bach i Sylvia Meloni del seu projecte “Linde”, Martín Glass i Jordi Oliver. 
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2. FONS / COL·LECCIONS 

 

a. Increment 

L’any 2021 han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant  21 donacions i 1 
comodat un total de 203.774 fotografies,  2 visors estereoscòpics, una càmera de fotos, un 
trípode, material de laboratori i un projector de diapositives domèstic.  

Amb l’increment de fotografies de l’any 2021, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 
actualment 3.485.278 fotografies. 

 

• Ingrés de fotografies per donació 

El total d’ingrés de fotografies provinents de 21 donacions és de  112.206 fotografies  

1. El Sr. Mateu Terrats Miralles ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de de 11.855 

fotografies provinents del seu oncle avi, fotògraf amateur, Ezequiel Mas i Fontanals, datades 

dels anys 1920-1970. Dues de les fotografies són dos retrats emmarcats de gran format. 

També ha fet donació d’una càmera de fotos, un trípode, material de laboratori i un projector 

de diapositives domèstic.  

2. El Sr. Leonardo Rojc Valls ha fet donació de 58 fotografies de Barcelona realitzades pel seu 

avi Francisco Valls Ledesma, datades dels anys 1908-1933. Es tracta de fotografies familiars, de 

grups i d’escenes de bany a l’estiu.  

3. El Sr. Ernest Güell ha fet donació de de 1.691 fotografies familiars i de viatges, datades entre 
els anys 1923 i 1955, l’autor de les quals és el seu avi matern Francesc Figueras Cristóbal. 

4. La Sra. Guadalupe Paul i Torrent ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de d’un 
àlbum amb 15 fotografies de l’enderroc de la plaça de braus El Toril i la inauguració del camp 
de futbol que l’empresa Catalana de Gas tenia per als seus treballadors a la Barceloneta.  

5. El Sr. Javier Mercader Aguilar ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 79.633 

fotografies, l’autor de les quals és el seu germà Yann Mercader, fotògraf professional, datades 

dels anys 1970-2001. També ha fet donació d’una taula de llum i material complementari de la 

trajectòria del fotògraf. Es tracta d’un fons molt extens i variat, centrat sobretot en el tema de 

la música, amb gran representació del món musical tant dels seus protagonistes, dels quals hi 

ha varietat de retrats com de concerts en directe.  

6. El Sr. Luis Miguel del Blanco ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona d’un àlbum amb 
70 fotografies i 10 postals de la trajectòria musical del cantant Rudy Ventura, datades dels 
anys 1949-1956. Són fotografies de concerts  i de viatges de Rudy Ventura i  Orquestra. 
L’àlbum, a més de fotografies  inclou cartells i programes dels concerts. 

7. El Sr. Amadeu Cortès i Panadès ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 765 

fotografies familiars, datades entre els anys 1927 i 1958, i també ha fet donació d’un visor 

estereoscòpic.  
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8. La Sra. Mercè Resino León ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 5 àlbums amb 
279 fotografies d’ excursions familiars, datades entre els anys 1940 i 1963.    

9. El Sr. Josep Maria Lari Reig ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 2.024 

fotografies de Barcelona i de temàtica familiar realitzades pel seu pare Josep Maria Lari 

Mirambell, datades dels anys 1911-1935. 

10. La Sra. Maria Josefa LLinàs Miró ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 709 

fotografies datades dels anys 1980-1988, de les quals ella n’és l’autora, sobre l’ètnia gitana del 

Camp de la Bota. També ha donat 10 exemplars de la publicació que es va fer amb motiu de 

l’exposició: Imatges de la dona gitana del Camp de la Bota, 1981-1988.                                  

11. La Sra. Nativitat Vidal Borràs ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 47 

fotografies datades entre els anys 1901 i 1932 de retrats familiars.    

12. El Sr. Josep Serrahima Sant  ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 11.495 

fotografies de la saga familiar realitzades en la seva majoria pel seu pare Alfons Serrahima 

Bofill , datades dels anys 1870-1966. 

13. La Sra. Eulàlia Cirera Oller ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 911 
fotografies de temàtica familiar variada i escenes de camp i paisatge, datades entre els anys 
1880 i 1910.   

14. El Sr. Lluís Girau Reverter ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 29 postals 

panoràmiques  de Barcelona , datades entre els anys 1905 i 1935. 

15. El Sr. Lluís Romeu Llaudet  ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 125 

fotografies familiars procedents de la casa de Tiana del Dr. Jacint Reventós Bordoy, datades 

entre els anys 1900 i 1920. 

16. El Sr. Gaudi Espasa Gasol ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 3.615 

fotografies, l’autor de les quals és el seu cosí Joan Ramonet Espasa (1954- 2017), fotògraf 

amateur, datades dels anys 1977-1985. Es tracta d’un fons amb fotografies d’obres de teatre, 

de filmacions de pel·lícules, festival de cinema de Sitges, festivals de música i festes populars i 

fotografies artístiques. 

17. La Sra. Françoise Oudin ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona d’un àlbum amb 80 

fotografies de Barcelona, datades de l’ any 1898,  l’autor de les quals és el seu besavi Salvador 

Barceló.    

18. La Sra. Rafaela  Ayza Boleda ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de dos 

col·leccions diferenciades de fotografies: una col·lecció de 631 fotografies estereoscòpiques 

de la Primera Guerra Mundial a França, datades dels anys 1914 fins a 1918.  

Per altra part, ha donat el fons fotogràfic d’Antoni Munné,  familiar seu, que consta de 8.881 

fotografies, datades dels anys 1963 fins a 1977. 
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19. El Sr. Francisco Javier Urmeneta Sanromà, el Sr.  José María Urmeneta Sanromà i la Sra. 

Pilar Urmeneta Sanromà, han fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 3 retrats 

familiars de gran format, dos d’ells emmarcats en marcs daurats d’època, datats dels anys 

1929-1934. 

20. La Sra. Marta Montmany Madurell ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 241 

fotografies familiars en format estereoscòpic, datades dels anys 1917 -1929 i també ha donat 

un visor estereoscòpic. 

21. La Sra. Maria Mercè Navés Canal ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 136 
fotografies de retrats  familiars procedents dels seu oncle Josep Navés Ferrer, datades dels 
anys 1900-1970. 

 

 

         
Fons Ezequiel Mas Fontanals                                 Fons Francisco Valls Ledesma              Fons Francesc Figueras Cristóbal  

     

          
Procedència Guadalupe Paül        Fons Yann Mercader 

 

           
Procedència  Luis Miguel del Blanco  Fons Amadeu Cortès Panadès 
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Procedència Mercè Resino                                            Fons Josep Maria Lari Mirambell              

 

                
Fons Maria Josefa LLinàs Miró             Procedència Nativitat Vidal Borràs 

 

 

     
Fons família Serrahima       Procedència  Eulàlia Cirera Oller 

 

 
Procedència Lluís Girau Reverter 
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Fons Jacint Reventós Bordoy      Fons Joan Ramonet Espasa 

 

 
Procedència Françoise Oudin 

 

              
Procedència Rafaela Ayza              Fons Joan Antoni Munné Ros 

 

                
Procedència Urmeneta Sanromà                         Fons Marta Montmany Madurell                                  Fons Josep Navés Ferrer 
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• Ingrés per comodat 

 

El total de fotografies provinents d’ 1 cessió per comodat és de: 80.471  fotografies. 

 

1. La Sra. Alba Maury Gonzalez conserva el fons documental que és el resultat de l’activitat 

professional del seu pare el fotògraf Christian Maury i ha fet cessió en comodat a l’Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona de 80.471 fotografies, datades entre els anys 1975-2006. 

 

 
Fons Christian Maury 
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b. Conservació 
 

Durant l’any 2021 s’ha procedit a realitzar les tasques de conservació preventiva de diversos 

fons, alguns més antics i altres de recent incorporació. El gran volum que sovint presenten 

aquestes agrupacions, i el fet d’haver de tractar les unitats documentals de forma 

singularitzada comporta unes tasques en períodes temporals de gran abast.  
 

Les tasques més significatives de conservació preventiva han estat acabar el fons Josep 

Domínguez (neteja, canvi de contenidor i documentació de plaques negatives), el fons Josep 

Maria Lari Mirambell (neteja, protecció, elaboració de llistat de control i documentació de cara 

a la publicació d’un llibre en coedició), i el fons Exposició Internacional 1929. 

Menció especial mereix la neteja i reubicació de negatius de pas universal del fons Pérez de 

Rozas, pel gran volum que representa. La neteja i canvi de contenidor ha ocupat tres mesos i 

s’han fet uns 30.000 negatius. 

S’ha continuat amb la vigilància de les condicions termohigromètriques dels dipòsits, que han 

demanat en algunes ocasions la intervenció de manteniment. La maquinària instal·lada l’any 

2006, comença a patir efectes pel seu funcionament ininterromput.  

També s’ha anat treballant en canvis de numeració de fons més voluminosos com els positius 

sobre vidre de l’AFB, els fons provinents de l’Exposició de 1929, els fons de sala de consulta, el 

fons Vidal Ventosa de l’AFM. 

S’han realitzat proteccions per a materials destinats a exposicions, així com els seus informes 

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

Quant a restauració, s’ha finalitzat la  reparació de tres fotografies del fotògraf  Manel Esclusa 

provinents d’urbanisme. 

S’ha dut a terme la presentació de les instal·lacions de l'AFB i de les seves funcions en les 

visites concertades que s’han realitzat l’any 2021 per a grups especialistes en fotografia i arxiu.  
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c. Descripció 

 

L’Arxiu ha avançat en el tractament arxivístic i documental dels fons i les col·leccions per tal de 

fer accessible el patrimoni fotogràfic que custodia i posar-lo a l’abast dels ciutadans i les 

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

continuació del treball de catalogació dels fons Nissaga Pérez de Rozas i Editorial López.  

 

Pel que fa al fons Nissaga Pérez de Rozas, s’han descrit 15.909 negatius de 35 mm,  

corresponents al període 1936-1940 i 1956-1957 fruit de l’activitat professional com a 

fotoperiodistes dels Pérez de Rozas. Destaquen els reportatges de la Guerra Civil que mostren 

la revolució social a Barcelona, l’activitat de les milicianes i milicians,  els diversos fronts de 

guerra,  la vida quotidiana a la rereguarda, les manifestacions, mítings i reportatges de les 

col·lectivitzacions, tant a la ciutat com al camp. La resta d’ imatges catalogades corresponen a 

esdeveniments de la vida cultural, política econòmica i esportiva de la ciutat comtal. 

 

D’altra banda s’ha avançat en el tractament del fons Editorial López amb la descripció 708 

positius sobre paper. El fons conté documentació generada per l'activitat editorial de 

l'empresa. Aplega fotografies que il·lustraren les edicions realitzades per l'Editorial López, com 

ara L'Esquella de la Torratxa (1897-1910) i La Campana de Gràcia (1897-1920). També conté 

fotografies de La Ilustració Catalana (1903-1917), la revista Feminal i els seus almanacs. Els 

reportatges fotogràfics mostren una gran varietat temàtica: activitats esportives,  

esdeveniments polítics, socials,  folklore, vida quotidiana,  retrats i reproduccions d’obres 

d’art. L'autoria de les imatges és diversa i pertany a  fotògrafs com Frederic Ballell, Adolf Mas, 

Alexandre Merletti, Josep Maria Sagarra, entre molts d'altres. 

La resta de material catalogat aquest any 2021 correspon a fotografies procedents de diferents 

fons i col·leccions que s’han utilitzat per al Servei de Consulta.  

En total s’han catalogat 17.043 fotografies amb el  programari de gestió d’arxius Albalá. Tot el 

material descrit és accessible a través del catàleg en línia de l’Arxiu Municipal. Junt amb les 

descripcions,  els registres incorporen les imatges digitalitzades. 

 

 
Fons Nissaga Pérez de Rozas 
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d. Préstec 

 Aquest any 2021 s’han demanat en préstec 8 fotografies, un àlbum, 4 pàgines d’un àlbum i una 

postal.  
 

• S’ha prestat 1 fotografia a la Fundació Miró de Barcelona per a l’exposició  “Joan Miró i 

ADLAN: l’arxiu de la modernitat 1932-1936”, que s’ha mostrat a la Fundació Miró entre 

el 12 de març  i el 5 de setembre de 2021.  

• S’han prestat un total de 4 pàgines d’un àlbum i una postal  al Museu Nacional d’ Art 

de Catalunya MNAC per a l’exposició  "La guerra infinita- Antoni Campañá. Les 

tensions d'una mirada (1906-1989)", que s’ha mostrat  entre 18 de març de 2021 al 18 

de juliol de 2021. 

• S’ha prestat un total de 7 fotografies i un àlbum al Museu Nacional d’ Art de Catalunya 

MNAC per a l’exposició “Gaudí”,  presentada entre 18 de novembre de 2021 fins al 6 

de març de 2022.  

 

e. Recerca 

En el marc del “XVII Congrés d'Història de Barcelona, Salut i ciutadania a Barcelona”, l’Arxiu 

Municipal de Barcelona ha participat amb l’elaboració d’una guia de la documentació en 

matèria de sanitat i salubritat públiques que conserven els diferents centres del Sistema 

Municipal d’Arxius. L’objectiu principal d’aquest instrument és facilitar la recerca en l’estudi de 

la sanitat a la ciutat de Barcelona. 

Durant sis mesos un grup de treball de l’AMB, en el qual ha participat una tècnica de l’AFB, ha 

analitzat la documentació textual i fotogràfica dels fons estretament relacionats amb la gestió 

de la sanitat, beneficència i salut pública dels governs de Barcelona -i els municipis del Pla -  

des de mitjans del segle XIII a mitjans del segle XX.  

 

 

D’altra banda, el treball fet sobre el fons de Josep Maria Lari, executat amb el compromís de 

realitzar una llibre en coedició amb l’editorial Pagès i els Serveis Editorials de l’Ajuntament de 

Barcelona, han comportat l’estudi del fons, la redacció d’un text sobre la fotografia amateur i 

domestica,  i la revisió de les fotografies publicables al llibre, en un projecte que acabarà l’any 

2022. 
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f.  Fons en línia 
 

f.1. Arxius oberts és un projecte de Cultura Viva-ICUB que treballa per identificar un imaginari 

d’arxius digitals culturals de valor público-comunitaris i difondre la idea dels arxius com a bé 

cultural comú; té com a objectiu habilitar un laboratori d’innovació participativa, entès com un 

entorn experimental, on es democratitzi l'accés a arxius digitals culturals; i capacitar 

tecnològicament a les comunitats, realitzant projectes culturals amb retorn social i participació 

ciutadana.  

A través d’una plataforma web és creen noves maneres de donar a conèixer el patrimoni 

digital cultural, generar nous continguts per a la recuperació de la memòria històrica i la 

digitalització del patrimoni immaterial i oral de la ciutat, i activar espais relacionals per a la 

compartició, exhibició i recollida de patrimoni cultural digital, públic, comunitari i ciutadà, 

entre d’altres.  

L’AFB ha participat en la co-creació de dos dels tres pilots que actualment presenta la 

plataforma, “Revisitem La Rambla amb Frederic Ballell”  i “Els carrers desapareguts de la Via 

Laietana”. Aquest procés ha permès prototipar i desenvolupar les pantalles de l'espai WEB, així 

com les seccions i continguts digitals culturals de la plataforma.  

La plataforma Arxius Oberts és una iniciativa que materialitza l’empoderament social tant del 

patrimoni fotogràfic com de les pràctiques que potencialment li poden ser afins, convertint la 

relació jeràrquica entre els centres que conserven el patrimoni documental i la ciutadania, en 

una relació bidireccional i transversal entre les noves pràctiques, el coneixement i el patrimoni.  

   
 

 
 

 

f.2. Fons en línia AFB 

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 259.000 imatges 

aproximadament. Aquest any s’han introduït 17.043  fotografies procedents de diferents fons i 

col·leccions. 
 

D’altra banda, l’AFB disposa d’un web de consulta i venda de fotografies que conté una 

selecció d’unes  10.400 imatges dels fons de l’arxiu. 
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g. Digitalització i tiratges fotoquímics 

 

Durant l’any 2021 l’AFB 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 seu volum destaquem la digitalització dels fons de Josep Postius (8.081 negatius), Pérez de 

Rozas (2.921 negatius) i Josep Domínguez (526 negatius).  

Amb motiu de l’exposició programada pel novembre de 2021: ”Esteve Lucerón. La Perona. 

L’espai i la gent” ,  s’han digitalitzat 2.038 negatius del fons fotogràfic de Esteve Lucerón. 

A banda de les campanyes més voluminoses també s’han digitalitzat 540 fotografies per als 

usuaris de la consulta i altres fons de dimensions més reduïdes com el de Jaume Arisa (104) i 

Ajuntament de Barcelona (356). 

Enguany no s’han fet tiratges fotoquímics. Els que inicialment s’havien de fer per a l’exposició 

d’Esteve Lucerón (93 tiratges) per qüestions de logística s’han encarregat a un laboratori 

extern. 

 
 

 
 

 
         Foto: ©Eva Guillamet 
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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 2021 s’ha clausurat  el 25 d’abril  de 2021 

l’exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”, que s’havia inaugurat  

el 10 de novembre del 2020. D’1 de gener a 25 d’abril de 2021 ha rebut  3.080  visitants. 

 

Aquest 2021 s’han presentat 2 noves exposicions: 

- “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”. Dates: 14 de maig a 31 d’octubre de 2021 

- “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”. Dates: 25 de novembre de 2021  a 23 de maig 

de 2022. 

 

• Exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 

Comissariada per Dolors Rodríguez Roig. S’ha presentat del  14 de maig al 31 d’octubre de 

2021. S’han mostrat  i fotografies originals i 100 impressions digitals, a més de material gràfic 

complementari i ha rebut  8.609  visitants.  

L’exposició se centra en el fotoreportatge que Margaret Michaelis (Dzieditz, Polònia 1902 - 

Melbourne, Austràlia 1985) va fer l’abril del 1934 al barri del Raval per encàrrec del Grup 

d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) 

amb l’objectiu de proveir d’imatges l’exposició “La Nova Barcelona”, celebrada al subsol de la 

plaça de Catalunya el juliol d’aquell mateix any. Les fotografies del reportatge mostren el barri 

Xino des de punts de vista que no s’havien retratat mai.  

Per a l’exposició, s’ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya (AHCOAC), l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona (AHCB), que han prestat nombrosos documents, fotografies i publicacions 

periòdiques i la National Gallery of Australia, que conserva el fons de Margaret Michaelis. 
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• Exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” 

Comissariada per Esteve Lucerón i Jordi Calafell/AFB, s’ha presentat  del 25 de novembre de 
2021 fins al 23 de maig de 2022. Es mostren 92 tiratges fotoquímics i material gràfic 
complementari i ha rebut  2.333 visitants del 25 de novembre al 31 de desembre  de 2021.  

L’exposició presenta el projecte que Esteve Lucerón (La Pobla de Segur, 1950) va fer entre el 

1980 i el 1989 a la Perona,  un dels darrers barris de barraques de la ciutat, situat al districte de 

Sant Martí i enderrocat abans dels Jocs Olímpics. El fotògraf, amb un compromís militant pels 

problemes socials, va fotografiar el dia a dia d’aquella comunitat gitana a la perifèria de les 

perifèries.  

Esteve Lucerón mai s’ha dedicat professionalment a la fotografia, però el seu reportatge 

constitueix una fita essencial del documental barceloní. La seva obra ha estat exposada al 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i l’any 2015 el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía en va adquirir unes fotografies. 

 

 
 

      
 

 

 

• Exposicions  itinerants 

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona ofereix a les institucions i entitats exposicions per itinerar. 

Aquest any 2021 l’exposició “Carme Garcia. Des del terrat” ha itinerat al Centre Cívic Pati 

Llimona, del 4 de març al 31 de març 2021,  amb un total de 1350 visitants. 
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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 2021 

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

 

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

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

Any 2021: núm. de sessions: 1.537; núm. usuaris: 1197; pàgines vistes: 5.339. 

 

 
 

Exposició virtual “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 

No s’han pogut recollir estadístiques degut a un problema informàtic 

 
 

Exposició virtual “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”   

Any 2021: núm. de sessions: 1.196; núm. usuaris: 1.006; pàgines vistes: 1.713. 
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b. Educació 

 

Visites guiades 

 

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona organitza visites guiades a les exposicions temporals , a l’arxiu ii 

tallers per a grups de primària, d'ESO 2on cicle i Educació Secundària Post obligatòria. 

 

 Aquest 2021 s’ha rebut la visita de quatre Instituts de secundària i una escola de primària, dels 

quals  tres  d’ells ha fet una visita guiada a l’Arxiu i les seves instal·lacions, un ha fet visita 

guiada a l’arxiu i a l’exposició temporal i un ha visitat l’exposició temporal, amb un total de 

participants de 68 alumnes.  
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Taller Fotoseqüències 2021 

Projecte de recerca amb la fotografia, realitzat amb 8 alumnes de 3er i 4t d’ESO de l’IES 
Verdaguer a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i  ideat i realitzat per CliCme.  
Dates: 13/20/27 maig i  3/10/15  juny de 2021 en horari de 10.15 a 12.15 h. Per la pandèmia, 
les sessions del 10 i del 15 de juny s’han fet en línia.  
 

A partir de l’exposició en curs: “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”, els alumnes han 
descobert el treball d’aquesta fotògrafa i la transformació d’un barri tan conegut de la ciutat 
com és el Barri Xino. 
 

endinsant-se en la mirada de Michaelis, per comprendre aquesta dualitat i la recerca formal 
que va fer entre la fotografia de reportatge i la fotografia d’arquitectura, la qual cosa ha 
permès sortir a retratar-se en relació amb l’arquitectura i descobrir d’una altra manera el barri. 

 

 
 

 
Sessió en línia 

          Fotos ClicMe 
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Casal d’estiu 2020 FOTOSEQÜÈNCIES 2021: “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 

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

12 i el 16 de juliol de 2020, de 10 a 14 h, amb 8 participants i ideat per CliCme. Petites 

experiències fotogràfiques.  

El casal fotogràfic, realitzat amb nois i noies d’onze a setze anys , ha permès descobrir el 

llenguatge de la fotografia així com l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i s’ha treballat inspirats per 

l’exposició fotogràfica en curs “Margaret Michaelis: Cinc dies pel barri Xino”, que ha permès 

introduir els conceptes fotogràfics bàsics, tot observant el treball de la fotògrafa.   

 

El taller, s’ha centrat  en la creació fotogràfica a partir de diverses tècniques, estimulant la 

descoberta i la creativitat a partir d’experimentar el foto collage, el fotomuntatge en el 

laboratori, acolorint fotografies o refotografiant-les perquè els nens i nenes facin una 

reinterpretació visual d’imatges anteriors, copsades en la pràctica fotogràfica a l’exterior, 

explorant l’entorn i a si mateixos en les sortides. 

 

 

 

 
Fotos ClicMe 
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Fotos ClicMe 

 
  



Memòria 2021  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

22 
 

 

Taller fotogràfic Cinc dies per la Ribera 

S’ha realitzat un taller fotogràfic la setmana del 27 al 31 de desembre de 2021 
organitzat per l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ideat i desenvolupat per l'Associació A 
Bao A Qu, en el marc de Fotografia en curs. 

Al taller hi han participat 15 joves d’entre 14 i 19 anys, de diferents barris de Badalona, 

Barcelona, Montcada, Mataró i Sant Feliu de Llobregat. 

En el taller s’ha fet la descoberta del barri de la Ribera, treballant amb càmeres 

digitals, creant un mapa visual amb les zones explorades: Santa Maria del Mar, el Palau 

de la Música, la plaça Sant Pere, l’antic Mercat del Born, el parc de la Ciutadella, l’Arc 

de Triomf i els carrers del barri per acabar mostrant el treball en una exposició a la 

recepció de l’AFB.  
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Activitats educatives accessibles 
 
 
Taller Fotomemòries en línia 

 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat aquest any 2021 el taller “Fotomemòries” en 
línia. S’han dut a terme 12 sessions  els mesos d’abril i maig, concretament els dies 20, 22, 27 i 
29 d' abril i 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig. 
 
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 “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino ″. 
 
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. 
 
Les sessions s’han fet connectant per 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. 
 
Aquesta segona edició del taller en forma telemàtica ha estat especialment positiva, donat el 
rodatge dels grups cada cop més avesats a aquests formats telemàtics, així com a l’expertesa 
que s’ha anat adquirint amb aquest tipus de públic i amb la pràctica de visionar i analitzar les 
imatges conjuntament, escollir els temes que  els resulten més interessants, el format de 
temps i de nombre d’imatges, etc. que van construir una metodologia més consolidada. 
 
En paral·lel a les sessions, s’ha  creat un grup de whatsapp amb els i les participants per tal que 
puguin aportar imatges dels seus àlbums entre les sessions, o per avançar-los els temes que 
tractaran en les futures sessions. 
 
Taller ideat i implementat per ClicMe Petites experiències fotogràfiques. 
 
            

 
 Foto Clicme 
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Usuàries del taller Fotomemòries visitant l’exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri 

Xino ″ 
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c. Activitats 

 

Com a activitats de difusió, 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 2021, a més de les visites escolars desglossades en l’apartat anterior, s’han dut a terme 

36 visites guiades,  23 de les quals per a públic general i 13 de les quals per a públic universitari 

o  tècnics i professionals de  fotografia i d'arxiu, amb un total de 345 participants. 

Degut a la pandèmia,  el ritme de peticions de visites guiades de grup ha fet una davallada 

respecte a l’any anterior. 

    

      
 Visita guiada a l’exposició “Un viatge fotogràfic.       Visita guiada a l’exposició “Margaret Michaelis.  

 La construcció del Poble Espanyol”       Cinc dies pel barri Xino ″ 

 

 

 
Visita guiada a les instal·lacions de l’AFB 
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•    Grups en visita lliure 
 

A més dels grups que han sol·licitat visita guiada a les exposicions, a l’AFB aquest any 2021 

s’han rebut 42 grups en visita lliure provinents d’equipaments diversos com escoles,  centres 

cívics, centres de fotografia, casals de gent gran, etc.., amb un total de 459 participants.  
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• Nit dels Museus 2021 

 L’any 2021 la Nit del Museus es va poder celebrar, amb restriccions d’aforament per la 

pandèmia. Van venir un total de 208 visitants que van poder veure la recent inaugurada 

exposició : “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino ″. 
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d. Taules rodones i presentacions 

 

• Taula rodona en línia  "El Poble Espanyol. Debat sobre un passat present “ 

L'AFB ha presentat “El Poble Espanyol: debat sobre un passat present, una taula rodona en 

directe el divendres 12 de març a les 18 h, com una activitat entorn de l'exposició "Un viatge 

fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol".  El video de la taula rodona es mostra a l'apartat 

de video del web de l’AFB.   

Hi han participat: Sandra Moliner, doctora arquitecta per l'ETSAB/UPC i comissaria de 

l'exposició;  Rafel Torrella, llicenciat en història de l'Art, conservador de l'AFB i comissari de 

l'exposició,  Josep M. Rovira, doctor arquitecte i catedràtic de Historia de l’Art i la Arquitectura 

de la ETSAB/UPC. i Montserrat Villaverde, llicenciada en història de l’art per la Universitat de 

Barcelona i professora de l’Escola d’Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull. 

A 31 de desembre de 2021 ha rebut un total de 279 visionats. 
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• Taula rodona en línia: "El rol de la dona als anys 30" 

       

S'ha dut a terme la  taula rodona en línia “El rol de la dona als anys 30” centrada en la 

consideració social de la dona i el desenvolupament de la seva activitat professional durant la II 

República i la Guerra Civil. En el marc de les exposicions “Margaret Michaelis. Cinc dies pel 

barri Xino”, a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i “Miró i ADLAN: Un arxiu de la modernitat (1932-

1936)”, a la Fundació Joan Miró. 
 

Activitat organitzada per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació 

Joan Miró de Barcelona i The New York University (NYU). 
 

Amb la participació de: Dolors Rodríguez Roig, historiadora de l'art i comissària de l’exposició 

"Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino"; Itziar González, arquitecta i urbanista; Mary 

Nash, catedràtica d'Història Contemporània especialitzada en l'estudi de la història de la dona i 

del feminisme a Espanya;  Núria F. Rius, historiadora de l'art especialitzada en història de la 

fotografia espanyola. 
 

Taula rodona moderada per Jordana Mendelson, professora a The New York University i co-

comissària de la mostra “Miró i ADLAN: Un arxiu de la modernitat (1932-1936)”. 

A 31 de desembre de 2021 ha rebut un total de 687 visionats. 
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e. 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 2021, 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, 1 anunci a la revista Sàpiens, 3 anuncis digitals al web 

de Núvol,  2 anunciS digitalS al web de Time Out,  1 anunci digital al web del crític.cat, 1 anunci 

digital a la revista digital Hänsel* i Gretel*   i  2 anuncis digitals al web de Catorze.cat. 

 

 
Anunci digital exposició:  “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”  

 al web  El Núvol.cat 

 

              

Anunci exposició:  Margaret Michaelis. Cinc dies pel            Anunci digital exposició:  Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”        

barri Xino” a la revista Time Out                  a la revista digital Hänsel* i Gretel* 
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• L’any 2021  s’han produït uns elements de difusió per a cada exposició: 

Exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”   

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

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  

 

Mostra d’alguns elements de difusió:  

 
Roll up de l’exposició 

 

 

Degut a la pandèmia la postal de l’ exposició  no s’ha pogut repartir a equipaments i punts 

d’informació cultural de la ciutat i tampoc s’ha pogut tornar a posar a l’expositor a l’abast dels 

visitants. S’ha informat als visitants de l’existència de la postal i que podien demanar- la a 

recepció de forma individual. 
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Exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” 

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

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  

 

Mostra d’alguns elements de difusió:  

 

 

 
Banderola façana 

 

 

 
Roll up de l’exposició 

 

 

 

 

 

 



Memòria 2021  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

33 
 

 

 

A finals d’any 2021 i coincidint amb la inauguració de l’exposició “Esteve Lucerón. La Perona. 

L’espai i la gent” s’ha pogut tornar a distribuir les postals a diferents equipaments culturals de 

la ciutat mitjançant una empresa especialitzada. S’han repartit als equipaments: CCCB, Teatre 

Lliure,  Teatre Joventut, Mercat de les Flors,  Filmoteca, Auditori, , Museu del Disseny, Goethe 

Institut i Taller de Músics. 

 
 

         
Expositor al  Museu del Disseny  amb la postal de              Expositor al  Teatre Joventut  amb la postal de 
de l’exposició                 de l’exposició 

 

 

 

 

L’Arxiu Municipal de Barcelona ha editat uns llibrets dels diferents centres d’arxiu  de la ciutat, 

entre ells l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. En el llibret de l’AFB  han col·laborat els tècnics de 

l’arxiu en el redactat i tria de fotografies .  
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• Publicitat al carrer 

 

L’any 2021 de l’exposició  “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” s’ha 

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

Dates: Del 1 fins al 30 de març de 2021. 

De l’exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino”  l’any 2021 s’han adjudicat 2 

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

Dates: Del 15 de maig de 2021 fins al 13 de juny de 2021 i del 9 de setembre de 2021 fins al  8 

d’octubre de 2021.  

 

De l’exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”  l’any 2021 s’ha adjudicat 1 circuit 

de banderoles fanal cares B amb un total de 300 banderoles penjades. 

Dates: Del 3 de desembre de 2021 fins al  2 de gener  de 2022. 

 

           
                  Banderoles cares B exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

 

 

                                      
2 models banderoles cares B exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 
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Banderoles cares B exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent”   

 

 

 

 

 
 

• Difusió on-line. Web  xarxes socials i APP BCN Visual 

 

 

• Pàgina web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Any 2021: núm. de visites: 61.491; núm. usuaris: 40.300; pàgines vistes: 150.540. Temps 

d’estada a la web: 2’ 29” . Sessions idioma català: 48.592 (79,02%), sessions idioma castellà:  

11.853 (19,28%), sessions idioma anglès:  1.046 (1,70%). 

                

 

 
 

 

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

 

• Facebook 2021 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. d’amics acumulats: 20.605 ( 2020: 19.532); nous usuaris 2021: 1.073.   

Es fan de mitjana 3 o 4 publicacions a la setmana. Total publicacions any 2021: 213. Total 

m’agrada: 14.398, total comparticions: 2.067,  total comentaris: 184, reaccions: 41.930 

 

 

 

 
 

 

• Instagram 2021 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidors acumulats: 26.020 (2020: 20.123); nous usuaris 2021: 5.897. Total publicacions any 

2021: 202 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 2021 

 

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 2021 s’han baixat l’aplicació 565 usuaris nous,  295 usuaris des de l’Iphone i  270 

usuaris des d’ android. 

Usuaris totals de l’APP fins l’any 2021: 21.308 usuaris  
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f. 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, RTVE Informatius TVE 

Catalunya. RAC 1,  Catalunya Ràdio, La Vanguardia,  El Núvol, El País, El Punt Avui, Ara, El 

Periódico.   

 

 

Referències als mitjans de comunicació                 Nombre de referències 

Premsa                                                                                           43 

Ràdio                                                                                                 3 

Televisió                                                                                          9 

Web                                                                                                54 

 
 

        
Noticia TV3 Informatius exposició “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

 

 

       
Noticia TV3 Informatius exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 

 

 

         
Noticia TV3 Informatius exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” 
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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 “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” es va dur a terme una visita guiada 

per presentar el projecte expositiu de la mà de la comissaria Dolors Rodríguez Roig el 14 de 

maig de 2021, amb l’assistència de mitjans radiofònics, digitals i premsa: El País, La 

Vanguardia, El Puntavui, El Periódico, Agència EFE,   el Núvol, Ràdio Nacional i Catalunya Ràdio. 

 

En l’exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” es va dur a terme una visita guiada 

per presentar el projecte expositiu de la mà d’un dels comissaris Jordi Calafell i del fotògraf 

Manolo Laguillo i amb l’absència per malaltia del fotògraf i comissari Esteve Lucerón, el 25 de 

novembre de 2021, amb l’assistència de mitjans radiofònics, digitals i premsa: El País, La 

Vanguardia, El Puntavui  i l’Ara. 

 

 

 

   
Visita de premsa exposició “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 

 

 

 

 
         Visita de premsa exposició “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” 
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g. Publicacions 

L’any 2021 s’han dissenyat dues publicacions digitals de cada una de les exposicions temporals 
i que es poden visionar al web de l’AFB i al web de publicacions de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
La publicació digital de l’exposició: “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” presenta les 

fotografies que la fotògrafa Margaret Michaelis va fer durant 5 dies de l’abril de 1934 al  barri 

Xino per encàrrec del GATCPAC.   

Autores: Dolors Rodriguez Roig, historiadora de l 'Art i comissària de l' exposició i Itziar 

González Virós, arquitecta i urbanista. 

                    
 

 

La publicació digital de l’exposició: “Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent” mostra una 

selecció de les fotografies que el fotògraf  va fer durant els anys 1980 i el 1989 a la Perona. un 

dels darrers barris de barraques de la ciutat, enderrocat abans dels Jocs Olímpics. 

Autors:  Jordi Calafell, fotògraf i comissari de l'exposició  i Manolo Laguillo, fotògraf. 
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h. Accessibilitat i inclusió 

 

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

s’han reservat 5 places del casal d’estiu per a joves en risc d’exclusió social, joves que han fet  

també una visita guiada a l’exposició temporal. 

 

El taller fotogràfic Cinc dies per la Ribera, realitzat entre el 27 i el 31 de desembre de 2021 s’ha 

dut a terme amb inscripció gratuïta per donar l’oportunitat a joves amb menys recursos o en 

risc d’exclusió social de conèixer i experimentar amb la fotografia.  

 

El taller Fotomemòries destinat a la gent gran 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. 

 

Pel que fa a les visites lliures inclusives han vingut a visitar les exposicions 8 grups provinents 

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

risc d’exclusió. Aquest 2020 s’han comptabilitzat 73 participants .  

 

             
                         

             Visita lliure inclussiva           Participants taller Fotomemòries  

 

          
Casal estiu      Taller Cinc dies per la Ribera 
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i. Públics 

 

Aquest 2021 el total de visitants a l’Arxiu Fotogràfic ha estat de 14.102, hi ha hagut un 

destacable ascens de visitants si ho comparem amb l’any 2020 (9.331  visitants) encara que no 

hem retornat als valors de l’any 2019 (16.469 visitants). Valorem com a positiu l’ascens en el 

nombre de visitants, ja que la irrupció de la pandèmia el mes de març de 2020 va significar una 

davallada important de públic visitant i està costant recuperar els valors anteriors.  

 

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

S’ha hagut de potenciar les activitats en línia  que abans del 2020 es feien de forma presencial. 

 S’han dut a terme 2 taules rodones en línia entorn de les exposicions temporals d’aquest 2021 

que han tingut un notable èxit de visionats.  

 

Hem seguit programant el taller Fotomemòries per a gent gran en línia, amb gran èxit de 

participants . 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 

                       

 Quant a les activitats per a tots els públics hem programat 14 activitats diferents i constatem 

un increment dels grups participants en les activitats educatives i les visites guiades presencials 

però hem detectat que els grups ja no són tan nombrosos com eren abans de la pandèmia per 

la qual cosa el nombre de participants és sensiblement inferior.   

  

 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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j. Usuaris sala consulta  

 

A  la sala de consulta, aquest 2021 ha estat l’any de la recuperació després de  la pandèmia de 

la COVID’19, amb un increment d’ usuaris, consultes i adquisicions de còpies digitals. 

De l’anàlisi dels indicadors del l’any 2021, observem que hi ha hagut una remuntada dels 

usuaris que contacten amb l’arxiu a través del web,  l’IRIS, el canal de consulta de l’Ajuntament 

per als ciutadans o el correu electrònic i  hem recuperat el nivell de l’any 2019. 

No obstant, hi ha hagut una davallada notable dels usuaris presencials  (un total de 48) si ho 

comparem amb l’any 2019 (un total de 142) que creiem que te a veure amb 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.   

Així doncs, les consultes remotes, augmenten 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.  

Aquest any 2021,  analitzant les dades relatives a la plataforma de venda en línia de 

fotografies,  veiem que segueix la tendència que detectem des de fa anys, de baixada del 

número d’usuaris, 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  

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 2021 s’han comptabilitzat 9 usuaris a la biblioteca, que representa una davallada 

respecte d’anys anteriors. 



Memòria 2021  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

44 
 

 

 

4. COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES 

 

 

a. Convenis i acords  

 

a.1. Convenis i acords amb universitats 

Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) 

per a una beca de formació per al tractament i organització de documents fotogràfics. 1 

persona. 264 hores. 

 

 

b. Projectes en col·laboració 

 

b.1. Exposició Barcelona fotògrafes 

  
                

L’AFB ha col·laborat en l’exposició “Barcelona fotògrafes”,  una crònica visual de la història 

recent de la ciutat que reivindica la tasca de tantes dones que han estat oblidades en la 

construcció de la imatge moderna de Barcelona. Al llarg del temps han estat moltes les 

dones que han retratat la història de Barcelona a través dels objectius de les seves càmeres. 

S’ha pogut visitar del 6 de març al 6 de juny davant d’El Born Centre de Cultura i Memòria. 

- 

«Barcelona Fotògrafes» té com a punt de partida el llibre del mateix nom co-editat per La 

Fàbrica i l'Ajuntament de Barcelona el 2020, i ha estat possible gràcies a la col·laboració i el 

suport de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, la Regidoria de Memòria Democràtica, el Born 

Centre de Cultura i Memòria, el Districte de Ciutat Vella, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i la 

Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona. 
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b.2. Perspectiva de gènere 

L’AFB segueix participant 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. 

 

 

c. Participació en cursos, congressos, seminaris o publicacions 

Comunicació “Los dioramas del Quijote o el hallazgo de un fotógrafo”a IX Encuentro de historia 

de   la fotografía. Toledo-Puertollano, a càrrec de Rafel Torrella . 16 a 18 de novembre de 2021.  

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. 20 de marc de  2021. 

 

Classe "Identificació i conservació en els Arxius Fotogràfics" A càrrec de Rafel Torrella. Mòdul 

Arxivística i Gestió de Documents. ESAGED. Fundació UAB.  11 de gener de  2021. 

 

Ponència: "Els documents municipals, testimonis de la sanitat a Barcelona. Guia per a la 

recerca (segles XIII-XX)". XVII Congrés d'Història de Barcelona " Ciutadania i Salut. Una lluita 

essencial " organitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 24-26 de novembre de 

2021.   Glòria Gimeno, Montse Ruiz, Oriol Calvet i Núria Postico. 

 
Article L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Origen, evolució i difusió dels seus fons. Revista digital 

Archivoz, maig 2021. Rafel Torrella.  

  

Article La fotografia i el Poble Espanyol.  L’Informatiu. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 

Tècnics. Maig-agost 2021 nº368. Rafel Torrella. 

 

Article Fondos del Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Del inicio de la daguerrotípia a las imágenes 

de Sevilla. El caso del Laboratorio Blanxart.  Publicació Fotografía y Patrimonio. Simposio 

Internacional I y II. Cicus. Sevilla, 2019. Edició 2021. Rafel Torrella. 

 

Article El Poble Espanyol de Montjuïc. Un projecte fotogràfic. Revista NABIUS. Consell Cultural 

de les Valls d’Àneu, núm. 19, desembre 2021. Rafel Torrella 
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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     12.080,00€ 

-Exposició Poble Espanyol (2021)      2.127,45€ 

-Exposició Margaret Michaelis    44.422,20€ 

-Esposició Esteve Lucerón    35.286,97€ 

-Panells expositius recepció       1.326,16€ 

-Drets de reproducció     13.637,67€ 

-Servei online compra fotografies     2.590,92€ 

-Digitalització de fons     13.999,89€ 

-Condicionament de fons      3.993,00€ 

-Catalogació de fons     13.975,50€ 

-Restauració de fotografies      2.590,37€ 

-Material de conservació      4.533,48€ 

-Material de laboratori fotogràfic        350,15€ 

-Material oficina       3.104,59€ 

-Arrendament fotocopiadores      1.178,80€ 

-Manteniment d’aparells      1.484,62€ 

-Pòlisses d’assegurança          645,67€ 

-Neteja       25.045,91€ 

-Consergeria      39.103,29€ 

-Despeses Congrés Toledo         319,00€ 

Total:                  221,795,64€ 
 

 

 

Ingressos 

Venda d’imatges  (Reproduccions)                 8.652,45€ 

Venda de publicacions                                                       557,00€ 

Activitats                                                                                        240,00€ 

Total:                                                                                           9.449,45€ 
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c. La sostenibilitat a l’AFB 

 

L’ Arxiu Fotogràfic de Barcelona  implementa criteris ambientals en el funcionament habitual 

del centre i en les accions que es realitzen en la seva seu. 

L' AFB l'any 2016 va obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga la 

Generalitat de Catalunya i que té com a principal finalitat promoure l’eco eficiència  i la 
sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió d’aquests serveis. L’objectiu darrer 
és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible.  
 
Aquest any 2021 s’ha aconseguit la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

 
      Control de la climatització de dipòsits de fotografies  

                              Monitoratge energètic. 
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d. Obres i manteniment / Infraestructures 

 

Obres i  manteniment 

Aquest 2021  s’han dut a terme diferents actuacions pel que fa a obres i manteniment de 

l’edifici.  

- s’han fet arranjaments a l’ascensor de l’edifici 

- s’ha pintat de blanc la sala d’exposicions que tenia el color d’origen des de la seva 

inauguració el 2007 

- S’ha canviat els focus de la sala d’exposicions per focus amb bombetes de LED 

-  

                                              

 
 
Mobiliari 
 

A l’AFB hem renovat les vitrines de la sala d’exposicions gràcies a l’oferiment del Museu 
Etnològic i de Cultures del Món que han cedit dues vitrines noves. 
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També s’ha dut a terme el canvi de cadires a la zona de despatxos de l’AFB 

 

 

 

 

També aquest any 2021 s’ha creat un espai expositiu a la recepció de l’AFB per poder mostrar 

els resultats dels diferents tallers i activitats que es fan a l’arxiu. 
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L’espai s’ha estrenat amb el taller “Cinc dies per la Ribera”  
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e. Patrocini 

 

L’Institut de Cultura ICUB ha signat l’any 2021 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: “Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino” 
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6. RESUM D’INDICADORS ANY 2021 

 
Sala de consulta 
 

    

Usuaris                  Ajuntament           Externs 

Usuaris presencials 6                          42 
   
Usuaris no presencials                                                                                                                      138                      931 

                                                                                                                                                     Total usuaris           1.117 

 

Via d’accés dels usuaris                      Nombre 

Correu electrònic corporatiu i IRIS                        1.136 

 

 

Consultes                      Nombre 

Documents consultats de forma presencial                      26.496 

 

Reproduccions de fotografies a petició dels usuaris                    Nombre 

En suport digital                        1.913 

 

 
 
 
Visitants AFB  
 

 

 Visitants exposicions                 Nombre 

Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol                          3.080 
    
Margaret Michaelis. Cinc dies pel barri Xino                                 8.609                                                                                                                                 

Esteve Lucerón. La Perona. L’espai i la gent                          2.333 

 Total             14.022 

 

 Visitants totals                      Nombre 

 Visitants totals a l’Arxiu any 2021  Total           14.102 
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Activitats 
 
 

      
    Tipus de públic   Nombre    Assistents 
 
     General        36           292 
      
     Escolar        15            92 
 
     Especialitzat        14            92 
 
     TOTAL         65          476 
 

 
 
 
 
Activitats segons els  públics                                       
 

 
 
 
 
Visites guiades i portes obertes 

 
 

 

Tipus Nombre Assistents 

Visites guiades al centre       5        49 

Visites guiades al centre i a les exposicions       4        45 

Visites guiades a les exposicions     33      319 

Jornades de portes obertes      3      752      

 

 
 

                                                              Visites                                            Tallers   Casal estiu 
 
                                                   Nombre       Assistents                 Nombre      Assistents    Nombre      Assistents 
 
     Joves 1  15          1                    8 
 
    Gent gran 2                      24   
 
    Secundària                              5                       68 2  16 
     
  
 Altres escoles de 
 fotografia/ arxivística             14                       92                          
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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              2.417 

Fons Ajuntament de Barcelona         1860-2021                 2.354   

Fons  Francesc Figueras Cristóbal         1923-1955             1.691 

Fons Josep Maria Lari Mirambell         1911-1935             2.434 

Fons Lluís Plandiura         1902-1952                  17 

Fons Josep Domínguez         1925-1941             1.429 

Fons Nissaga Pérez de Rozas         1922-1990           29.066 

Fons Jacint Raventós         1900-1920   109 

Fons Joan de Lasarte         1915-1929     58 

Fons Marta Montmany         1917-1929     50 

Fons Melcior Marcer         1915-1969     58 

Varis         1880-2020                  39 

Col·lecció de positius sobre vidre de l’AFB         1890-1940   376 

Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB         1860-2020                136 

Col·lecció d’estereoscòpics de l’AFB         1870-1939                    631 

Restauració 

3 fotografies Fons Ajuntament        1860-2021      3 

Sèrie Ciutat Imaginada 
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Reproducció de fotografies 
 

 

Descripció de projectes de digitalització                           Dates extremes                               Volum fotografies 

 

Fons Josep Postius  1945-1980                                    8.081    

Fons Ajuntament de Barcelona  1860-2021          356    

Fons Jaume Arisa  1920-1960      104 

Fons Expo Internacional 1929  1913-1930                                         81    

Fons Josep Domínguez  1925-1941                                       526    

Fons Esteve Lucerón  1980-1990   2.038 

Fons Francesc Serra Dimas  1903-1967      100 

Fons SE-GRÀ  1976-1979        82 

Fons Nissaga Pérez de Rozas                                   1922-1990   2.921 

Fons Jacint Raventós          1900-1920      122 

Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB 1860-2014            30    

Fons varis sala de consulta  1880-2000                                       540    

   

  

Documentació de fotografies 
 

 

Fons o col·lecció                                                                      Dates extremes                      Volum fotografies 

Exposició Int. de Barcelona 1929                                         1913-1930                            6 

Fons Tomàs Fábregas Catarineu                                               1915-1985                                                34 

Fons Família Vilallonga Serra                                                     1891-1993                                          3 

Fons Manuel Robert                                                                   1913-1924                                 5 

Fons Editorial López                                                                    1890-1920                           719   

Diario de Barcelona                                                              1900-1992                              6 

Fons Francesc Serra Dimas                                                        1903-1967                            51 

Fons Sociedad de Atracción de Forasteros                             1890-1939                                                 6 

Fons Família Sucarana                                                                1870-1969                              3 

Fons Nissaga Pérez de Rozas                                                     1922-1990                     15.909 

Col·lecció de positius sobre paper                                            1860-2014                            11 

Col·lecció d’àlbums de l’AFB                                                      1860-1960                            28 

Fons Ajuntament de Barcelona.                                                1860-2018                                               68  
L100 Cultura 

Fons Ajuntament de Barcelona                                                 1880-2011                            87 
Q100 Urbanisme i Obres 

Fons Ajuntament de Barcelona                                                 1877-1993                              7 
K100 Educació 

Fons Ajuntament de Barcelona                                                 1860-2015                            13 
Actes protocol·laris i relacions externes  
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