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1. PRESENTACIÓ  
 

L’ Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat amb l’ingrés de documents fotogràfics, tant de 

donacions de fons privats com de fons municipals amb un total de  40.146 fotografies. Entre els 

ingressos destaca el fons fotogràfic del col·lectiu SE-GRÀ (Serveis Gràfics), que consta d’imatges de 

moviments socials i polítics dels anys 1976 fins a 1980 i ha avançat en el tractament arxivístic, de 

conservació i de digitalització  dels fons fotogràfics de Colita, Eduard Olivella Falp i Josep Postius 

Saura, per tal de fer accessible el patrimoni fotogràfic que custodia i posar-lo a  l’abast dels 

ciutadans.  

 

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 221.000 imatges. Aquest any 

s’han introduït 21.027 fotografies procedents de diferents fons i col·leccions. 

 

Pel que fa a les exposicions, aquest 2018 s’ha clausurat l’exposició “Darius Koehli. Inside Poblenou” 

inaugurada el 2017. D’aquesta exposició s’ha presentat també una petita mostra al vestíbul de 

l’edifici del Museu del Disseny i  s’han presentat 3 noves exposicions: 

“Carme Garcia. Des del terrat”, “Eduard Olivella. Documentant cultura” i s’ha presentat una 

exposició  fruit  dels treballs que alumnes de 3 escoles del barri han fet a partir del taller 

Fotodescobertes del nostre entorn.  

 

Amb l’ objectiu fixat d’ abordar temes de gènere prioritzant i donant més rellevància al treball de 

dones fotògrafes poc conegudes, hem presentat l’exposició  “Carme Garcia. Des del terrat”. 

Per altra part, l'Arxiu ha col·laborat  amb Foment de Ciutat en el projecte fotogràfic del Pla de 

Barris de Barcelona, amb l’objectiu de documentar la transformació dels territoris més desfavorits 

de la ciutat.  

Volem destacar una línia ascendent de la participació en activitats de difusió i educatives, tallers, 

casal d’estiu i visites guiades que han pujat en més de 400 usuaris respecte l’any anterior i que era 

un dels objectius que ens havíem fixat, amb un augment de grups participants en les activitats 

educatives i les visites guiades.   

Pel que fa als públics, aquest 2018 hi ha hagut un augment de visitants a l’Arxiu Fotogràfic (9.120 

visitants). Valorem que el augment en el nombre de visitants es pot atribuir a alguns factors lligats 

al calendari expositiu, sobre tot al contingut més mediàtic d’una de les exposicions: “Carme Garcia. 

Des del terrat”, excel·lent fotògrafa que ha estat una descoberta per al ciutadà.  

  

 Per altra banda, 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, participant en congressos a Cali (Colombia), Toledo, a les Jornades Imatge i Recerca de 

Girona, al  Photogenic Festival DOCfield Barcelona i al DOCField  Festival de Fotografía Documental. 

 S’han  dut a terme 4 convenis de col·laboració amb les Universitats pel que fa al procés formatiu d’ 

alumnes i  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. 

                      

  Jordi Serchs i Serra    

 Director Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
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2. FONS / COL·LECCIONS 

 

2.1. Increment 

 

Aquest any 2018 han ingressat a l’AFB mitjançant 12 donacions, 1 comodat,  1 annex de 

comodat,  3 transferències municipals , 3 compres  i 1 annex d’encàrrec  un total de  40.146 

fotografies i també ha ingressat material fotogràfic i material complementari imprès.  

 

 

  Ingrés de fotografies per donació 

El total d’ingrés de fotografies provinents de 12 donacions és de  5.791  fotografies. 

 

1. La Sra. Virginia Ayuste  Floriach ha fet donació de  fotografies de les quals ella n’és l’autora, 
datades entre els anys 1970 i 1991. Són fotografies de la dècada dels anys 70 de lluites veïnals 
de Nou Barris, en especial del barri de Porta, del mercat del Born de l’any 1971, de la Diada de 
Sant Boi de l’any 1976, d’un míting de la CNT de l’any 1977 i de la manifestació contra la 
Guerra de l’any 1991. Total fotografies donació: 530 fotografies. 

2. El Sr. Jaume Arisa i Albí ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de  fotografies, 
datades entre els anys 1920 i 1960. És un fons familiar amb fotografies majoritàriament de 
retrats i també celebracions, excursions, festes i  monuments.  
Total fotografies donació 2018: 249 fotografies. 

3. La Sra. Montserrat Font Guardiola ha fet donació de fotografies, datades entre els anys 

1886-1972. L’autor de la majoria de les fotografies és el seu pare Miquel Font Aleu, també ha 

fet donació de retrats familiars d’altres autors. Total fotografies donació: 4.483 fotografies.  

4. La Sra. Roser Olmo González ha fet donació de fotografies procedents d’una família amb fills 

militars establerts a Filipines entre els anys 1899 i 1921. Són fotografies de retrats familiars, 

retrats de militars i soldats fent instrucció. Total fotografies donació: 19 fotografies. 

5. La Sra. Teresa Capella Martí ha fet donació de fotografies, majoritàriament retrats , entre els 

anys 1860 i 1915  i  d’un àlbum antic.  Són fotografies de retrats  i nus realitzats per fotògrafs 

d’Alemanya. Total fotografies donació: 61 fotografies. 

6. El Sr. Sergi Sëall Serna ha fet donació de fotografies de curses de cotxes i motos,  de les 

quals ell n’és l’autor, datades entre els anys 1969 i 1970. Total fotografies donació: 48 

fotografies. 

7. El Sr. Esteban Lucerón Navarro ha fet donació de negatius amb els contactes corresponents, 

dels quals ell n’és l’autor.  Són retrats de grup , de famílies, de parelles d’ètnia gitana realitzats 

l’any 2018. Total fotografies donació: 41 fotografies. 

8 El Sr. Lluis Permanyer Lladós ha fet donació de fotografies. 2 fotografies de gran format són 

del fotògraf Humberto Rivas, les altres  fotografies són sobre la ciutat de Barcelona, 

esdeveniments, botigues o vistes, i estan datades entre els anys 1905 i 1995. Total fotografies 

donació: 20 fotografies. 
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9. La Sra. Maria Josep Rovira i Blanco ha fet donació de fotografies dels anys 1925 fins a 1968 

de l’illa de Fernando Poo, quan era província espanyola. Total fotografies donació: 109 

fotografies. 

10. La Sra. Montserrat Raynard Llusà i la Sra. Enriqueta Raynard Llusà  han fet donació de  

fotografies emmarcades de gran format, datades aproximadament de l’any 1910.   Són els 

retrats del matrimoni Salvador Teix i Josefa Sellent. El Sr. Teix va ser  tinent d’alcalde de Gràcia 

(1898 -1899) i fundador de l’Orfeó Gracienc. Total fotografies donació: 2 fotografies. 

11. El Sr. Antoni Piñeiro Huguet ha fet donació de fotografies datades entre els anys 1910 i 

1915, l’autor de les quals és el seu tiet avi Félix Pareja i Casañas. Són retrats individuals i de 

grup, fotografies de paisatge i 1 fotografia de temàtica religiosa. Total fotografies donació: 39 

fotografies. 

12. El Sr. Jordi Trallero i Sobrevia ha fet donació de fotografies en format diapositiva de les 

quals ell n’és l’autor, datades dels anys 1990-1992. Són fotografies dels “xiringuitos” de la 

Barceloneta abans de la seva demolició, de les obres de la Vila Olímpica, del parc del Laberint 

d’Horta, de la Fundació Tàpies i de l’edifici del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

Total fotografies donació: 190 fotografies. 
 

 

           
   Fons Miquel Font Aleu                 Fons Jordi Trallero i Sobrevia 

 

          
  Fons M. Josep Rovira i Blanco             Fons Sergi Sëall Serna 
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 Ingrés de material fotogràfic per donació       

 

1. El Sr. Jaume Arisa i Albí ha fet donació  de material fotogràfic. Es tracta d’una Ampliadora 

CARRANZA, dels anys 1960, amb un objectiu Witon 1:45/50 Will. Wetzlar, un tanc LAIK de 

revelar carrets i làmpada llum taronja de laboratori de fotografia de la marca LAIK . 

2. La Sra. Montserrat Font ha fet donació d’una càmera fotogràfica marca Kodak Instamatic 
100. 
 

3. El Sr. Rafel Torrella Reñé ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona  de  5 càmeres 

fotogràfiques datades entre els anys  1963  - 1994 , models Kodak Brownie Fiesta, Kodak 

Instamatic 25,  Kodak Instamatic 100 ,  Kodak Olympia Insta 126, Nikon F70 .  

4. El Sr. Àngel Guevara i Casanova ha fet donació a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona  de 143 

exemplars de prospectes, fulletons, instruccions de càmeres i material fotogràfic de finals dels 

anys 40.  

               
  Donació Jaume Arisa i Albí          Donació Àngel Guevara i Casanova 

 

 
                Donació Rafel Torrella Reñé 
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 Ingrés per comodat 

 

El total de fotografies provinents d’ 1 cessió per comodat és de: 10.555 fotografies. 

1. Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant comodat el fons fotogràfic del 

col·lectiu SE-GRÀ (Serveis Gràfics). Els fotògrafs Carles Feliu, Ramon Morral i Joan Vilardebò 

han conservat el fons del col·lectiu que consta d’imatges de moviments socials i polítics dels 

anys 1976 fins a 1980.  Total fotografies comodat: 10.555 fotografies.  

 

        
  Fons SE-GRÀ               Fons SE-GRÀ     

 

 

 Annex comodat 

1. El Sr. Eduard Olivella Falp ha fet donació de 918 diapositives fruit de la seva tasca 

professional. També ha fet donació d’una mostra del seu fons textual relacionat amb el seu 

fons fotogràfic, amb un total de 185 exemplars  (catàlegs, revistes, llibres, portades de disc, 

fulletons, guies, programes de teatre i música...). 

Aquest material s’annexa al contracte de comodat que el Sr. Eduard Olivella Falp va fer del seu 

fons fotogràfic professional l’any 2015. 

 

 
            Annex comodat Fons Eduard Olivella    
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 Annex  encàrrec 

1. El fotògraf d’origen suís Darius Koelhi ha fet cessió a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de 22 

fotografies de les quals ell n’és l’autor. Les fotografies s’annexen a les 27 fotografies del 

projecte “Inside Poblenou” que formen part de l’encàrrec que l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

va fer al fotògraf l’any 2013. Dates: 2005- 2009. Total fotografies annex encàrrec: 22 

fotografies. 
 

 

 

 Ingrés per compra 

El total d’ingrés per 3 compres és de:  21 fotografies 

 

1. L’AFB ha comprat 11 ferrotips i 1 daguerreotip estereoscòpic  que s’han incorporat a la 

Col·lecció de positius directes de càmera Dates: 1860-1939. Dates:  1853-1895.  Total 

fotografies compra : 11 fotografies. 

 

2. Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant compra un daguerreotip amb la 

imatge d’un militar, conservat en un estoig de 7,5 x 9 cm, provinent  de la família de 

l’arquitecte Domènech Estapà. Data: c. 1853 . Total fotografies compra : 1 fotografia. 

 

3. Han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant compra 8 fotografies del fotògraf 

Darius Koehli ,  la temàtica de les quals és la transformació del barri del Poblenou i que formen 

part del projecte “Inside Poblenou”. Dates:  2014-2017   Total fotografies compra : 8 

fotografies.  
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 Ingrés per transferència 

 

El total d’ingrés mitjançant 3 transferències municipals és de: 14.579 fotografies. 

 

1. Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència fotografies 

provinents de Barcelona Serveis Municipals – Parc Zoològic de Barcelona, datades entre els 

anys 1955 i 2005. Són fotografies que mostren el patrimoni zoològic de Barcelona al llarg del 

segle XX i XXI, i el creixement, modificacions i actes públics a les seves instal·lacions al Parc de 

la Ciutadella de Barcelona. Total fotografies transferència: 16.123 fotografies. 

2. Fons Consell de la Joventut de Barcelona. Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

mitjançant transferència fotografies provinents del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), 

datades entre els anys 1980-2013, que apleguen les activitats que ha realitzat el CJB en 

aquests anys. Total fotografies transferència: 6.339 fotografies. 

3. Ha ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant transferència fotografies 

provinents del Serveis de Secretaria General-Gaseta Municipal, datades entre els anys 1944-

1960. Són fotografies d’edificis, esdeveniments festius i culturals, monuments. carrers , parcs 

de Barcelona i indrets de Catalunya. Total fotografies transferència: 377 fotografies. 

 

           
Fons Consell de la Joventut de Barcelona                        Transferència Serveis de Secretaria General-Gaseta Municipal 

 

Amb l’increment de fotografies de l’any 2018, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 

actualment en els seus fons 3.153.711 fotografies. 
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2.2. Conservació 

 

 Durant l’any 2018 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 Josep Postius i Francesc Serra i Eduard Olivella.  

Aquest any 2018 les tasques de conservació preventiva han estat: condicionar el fons Cèsar 

Malet, acabar el condicionament de positius de fons de procedència antiga com A. Bulbena, 

Dou, A. de Fluvià, Capità Ibars;  acabar el condicionament del fons de l’Ajuntament de negatius 

del “Viatge pel Poble Espanyol” i reubicar els positius del mateix fons; condicionar materials 

donacions del 2018 com Teresa Capella, Antoni Piñeiro o la neteja de marc i fotografia del 

retrat de Salvador Teix i senyora.  

 

S’ha procedit a completar la recerca i condicionament del material procedent del concurs 

fotogràfic de 1934 del Fons del Dia Gràfico, dispersat en el fons del Diari de Barcelona, i s’ha 

condicionat l’adquisició d’un interessant conjunt de ferrotips de fotògraf autòmata a la 

col·lecció de positius directes de càmera. També s’han estudiat i guardat en conservació 

definitiva la col·lecció de fotografies de les Exposicions Internacionals de Belles Arts del fons de 

l’Ajuntament i dels positius provinents de la Comisión de Monumentos. La confecció de fundes 

per a 15 àlbums fotogràfics han permès incorporar aquests als dipòsits definitius. 
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2.3. 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.  

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

treballs dels fons Colita, Eduard Olivella Falp i Josep Postius Saura.  

 

Del fons Colita s’ha dut a terme la catalogació a nivell d’unitat documental composta de 9.892 

negatius, en blanc i negre, de la sèrie Nova Cançó realitzats entre 1966 i 1996. Són retrats dels 

integrants d’aquest moviment cultural, els concerts i les activitats que realitzaren. També s’han 

catalogat 2.070 diapositives en color amb imatges de personatges i esdeveniments de la vida 

social, cultural i política del país.  En els darrers anys, l’Arxiu ha dut a terme el tractament 

arxivístic, la conservació preventiva i la digitalització del fons per tal de garantir-ne la 

preservació definitiva, la difusió i l’accés. Hores d’ara els treballs s’han enllestit i el fons Colita 

es pot consultar íntegrament a través del catàleg en línia de l’Arxiu.  

 

Paral·lelament, aquest any 2018 s’ha realitzat la descripció de 7.020 negatius del fons Eduard 

Olivella Falp.  Actualment s’han catalogat un total de 35.097 imatges d’aquest fons. Són 

fotografies resultat de l'activitat professional d'Eduard Olivella que mostren inauguracions 

d'exposicions i activitats culturals en l'àmbit de les arts plàstiques i l'arquitectura a galeries i 

museus. També fotografies preses durant els concerts al Palau de la Música Catalana i 

d’espectacles de jazz, rock, pop en diferents espais. Destaquen, a més a més,  un conjunt 

important de retrats de personatges del món de la música, la literatura, el cinema, la fotografia 

i de l’art en general. Constitueixen un valuós testimoni sobre la vida cultural a Barcelona, entre 

els anys 1973 i 2005. Tot el material és consultable per internet a través del catàleg de l’Arxiu. 

 

 

  
          Fons Eduard Olivella 
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D’altra banda s’ha avançat en el tractament del fons de Josep Postius Saura amb la descripció 

de 930 negatius. El fons aplega la producció generada com a fotògraf professional. Com a 

fotoperiodista, va fer fotografies dels actes polítics, culturals, esportius i d'oci del moment. 

L'àmbit en què més va treballar va ser el món de l'espectacle i les festes socials. 

La resta de material descrit aquest any correspon a fotografies procedents de diferents fons i 

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

Així doncs en total s’han catalogat al programari de gestió d’arxius 21.027 fotografies 

accessible a través del catàleg en línia. Junt amb les descripcions els registres incorporen les 

imatges digitalitzades. D’altra banda s’ha seguit amb les tasques d’avaluació, ordenació i 

descripció en una base de dades pròpia de 45 unitats d’instal·lació del fons fotogràfic del Diari 

de Barcelona 

   

              

                                   
     Fons Colita 

 

 

                    
          Fons Josep Postius       

 

2.4. Préstec 

 Aquest any 2018 no s’han demanat fotografies de l’AFB en préstec.  

S’han retornat les fotografies de dues exposicions que van sol·licitar fotografies en préstec 

l’any 2017 i que finalitzaven durant l’any 2018.  
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2.5. Recerca 

El fons Eduard Olivella ha estat subjecte d'una investigació acurada per la importància de 

l'autor i pel projecte expositiu que s'ha dut a terme en aquest any 2018. Aquesta recerca ha 

donat com a resultat la catalogació d’una part de les fotografies, així com el text publicat al 

catàleg de l'exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura”  

 

Com a part del treball de conservació preventiva i signaturització del conjunt de prop d’un 

miler de fotografies recopilat durant el viatge que emprengueren l’any 1927 Miquel Utrillo, 

Xavier Nogués, i els arquitectes Ramon Reventós i Francesc Folguera  a la recerca de models 

arquitectònics que configurarien el conjunt arquitectònic del Poble Espanyol de Montjuïc,  s’ha 

fet un estudi del material per a establir la cronologia del viatge i datació de les fotografies, així 

com per assegurar la identificació de les imatges.  

La recerca i investigació han tingut com a resultat la presentació d’una comunicació als VII 

Encuentros de Historia de la Fotografía celebrat a Toledo el 8 i 9 de novembre, amb el títol 

“Fotografía turística, fotografia monumental”.  

 
           Arcades de Sangüesa reproduïdes al Poble Espanyol, 1927 

 

2.6.  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 221.000 imatges. Aquest 

any s’han introduït 21.027 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 de 10.462 imatges dels fons de l’arxiu.   

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

Aquest any 2018 l’AFB ha continuat amb la digitalització dels seus fons amb el doble objectiu 

de facilitar la seva accessibilitat i al mateix temps de preservar els originals. En aquest sentit és 

important fer esment que s’ha finalitzat la digitalització del fons Colita i que amb motiu de 

l’exposició “Carme García. Des del terrat” s’ha fet el mateix amb el fons d’aquesta fotògrafa. 

De cara a l’exposició amb fotografies del col·lectiu SE-GRA a finals de primavera de 2019 que 

es presenta al Born Centre Cultural s’ha iniciat la digitalització d’aquest fons. Com en els 

darrers anys s’ha continuat amb la digitalització del gran fons fotogràfic de Josep Postius. 

També cal fer esment dels 77 tiratges fotoquímics per a l’exposició “Eduard Olivella. 

Documentant cultura”. Aquest aspecte és d’una especial rellevància ja que, ara per ara, els 

fons que custodia l’AFB són, en la seva pràctica totalitat, de tecnologia fotoquímica.  

Un dels valors afegits de l’AFB és que en les seves instal·lacions compta amb un laboratori de 

revelat i amb personal coneixedor d’aquesta tècnica. 
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3. PROGRAMES PÚBLICS 

 

3.1. Exposicions 

 

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

ciutadans els fons fotogràfics de l’AFB aquest 2018 s’ha clausurat el 19 de maig  l’exposició 

“Darius Koehli. Inside Poblenou” que s’havia inaugurat el 23 de novembre del 2017. D’aquesta 

exposició s’ha presentat també una petita mostra al vestíbul de l’edifici del Museu del Disseny.  

 

Aquest 2018 s’han presentat 3 noves exposicions: 

- “Carme Garcia. Des del terrat”. Dates: 14 de juny a 27 d’octubre 2018.     

- “Eduard Olivella. Documentant cultura”. Dates: 29 de novembre de 2018 a 18 de maig de  

    2019. 

-  S’ha presentat l’exposició  “Fotodescobertes del nostre entorn.  fruit  dels treballs que    

    alumnes de 3 escoles del barri han fet a partir del taller Fotodescobertes del nostre entorn       

    Dates: del 30 de maig al 2 de juny de 2018. 

 

 Exposició  “Darius Koehli. Inside Poblenou” 

Comissariada pel fotògraf Darius Koehli  (AFB). S’han mostrat 98 fotografies. Pel que fa als 

visitants, de l’1 de gener al 19 de maig de 2018 ha rebut 3.875 visitants. El total de visitants de 

l’exposició inaugurada el 23 de novembre de 2017 és de 4.606 visitants. 

S’ha editat un catàleg de l’exposició, una exposició virtual que es pot visionar en el web de 

l’AFB i un audiovisual amb fotografies dels anys 2016 i 2017 que mostra en paral·lel el teixit 

industrial i tecnològic del Poblenou.   

L’exposició és el resultat de l’encàrrec de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona l’any 2013 al fotògraf 

Darius Koehli (Zuric, Suïssa, 1960) de documentar fotogràficament el Poblenou.. L’exposició ha 

inclòs una selecció de fotografies històriques dels fons de l’AFB. 
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Una mostra  reclam de l’exposició “Darius Koehli. Inside Poblenou” s’ha presentat al vestíbul 

de l’edifici del Museu del Disseny  per convidar als veïns del Poblenou  i visitants del Museu a 

visitar l’exposició de l’Arxiu Fotogràfic.  Constava d’uns estructura metàl·lica amb 8 panells: 6 

amb fotos grans i 2 amb textos. Dates:  13 de març a 16 d’abril de 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

17 
 

 

 

 Exposició Carme Garcia. Des del terrat 

 

Comissariada per Isabel Segura. S’han exposat  95 fotografies i ha rebut 4.285 visitants. 

L’exposició és una mostra antològica de les fotografies de Carme Garcia Padrosa des del 1937 

fins al 1987.  Radicalment innovadora, Carme Garcia aboleix dicotomies entre interior i 

exterior; entre l’anomenat espai públic, el semipúblic i el privat; entre el viatge i l’espai 

domèstic. La vida circula en tots aquests àmbits.  

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.  

S’ha presentat un catàleg i una exposició virtual. Com a activitats de difusió al voltant de 

l’exposició s’ha dut a terme la presentació del catàleg, una conferència, visites comentades i 

tallers educatius.  

 

 
 

                 



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

18 
 

 

 Exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

 

Comissariada per Jordi Calafell (AFB) i Lluís Saura. Es presenta des del 29 de novembre de 2018 

fins al 18 de maig de 2019. Es mostren fotografies i ha rebut 762  visitants del 29 de novembre 

al 31 de desembre  de 2018. 

L’exposició fa un repàs de la trajectòria professional d’Eduard Olivella, vinculada a la vida 

cultural barcelonina. Així mateix, documenta alguns aspectes dels processos socioculturals que 

van experimentar les classes mitjanes barcelonines des de principis dels anys setanta fins 

després dels Jocs Olímpics, un període que es va caracteritzar per un gran dinamisme i una 

expansió del consum cultural. 

S’ha presentat un catàleg i una exposició virtual. Com a activitats de difusió al voltant de 

l’exposició s’han programat visites comentades. 
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 Exposició “Fotodescobertes del nostre entorn” 

 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i la Fundació Foto Colectania han liderat el projecte 
‘Fotodescobertes del nostre entorn’ que ha posat en contacte els nens i joves de tres centres 
educatius del barri de la Ribera i el Raval amb aquests espais fotogràfics, per propiciar la 
descoberta de la fotografia, el coneixement i la posada en valor del propi entorn. 
 
En aquesta primera edició hi han participat tres centres educatius acompanyats cadascú dels 
fotògrafs Tanit Plana, Txema Salvans i Joan Tomàs. El projecte ha estat ideat i desenvolupat 
per l’associació A Bao A Qu, entitat especialitzada en projectes que vinculen cultura, creació i 
educació. Les fotografies resultants dels tallers s’han exposat a l’Arxiu Fotogràfic. Dates: del 29 
de maig a l’1 de juny de 2018 i ha rebut 199 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 2018 

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

 

Exposició virtual “Darius Koehli. Inside Poblenou” 

Any 2018: Núm. de sessions:173 ; núm. usuaris: 153; pàgines vistes:191 . 
 

 
 

 

Exposició virtual “Carme Garcia. Des del terrat” 

Any 2018: Núm. de sessions:1.066; núm. usuaris: 920; pàgines vistes: 1.642. 

 

 
 

 

Exposició virtual “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

Any 2018: Núm. de sessions: 118 ; núm. usuaris: 96; pàgines vistes:265. 
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 Exposicions itinerants 

 

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

itinerar.  Aquest 2018 han itinerant 2 exposicions: 

 

1.  L’Ajuntament de Canovelles ha sol·licitat l’exposició itinerant “Oleguer Junyent, fotògraf”.   

Lloc: Teatre Auditori de Can Palots, Canovelles . Dates: 1 d’abril– 27 d’abril de 2018. Ha tingut 

un total de 390 visitants.  
 

   

 
 

 

 

2. L’Ajuntament de l’Escala ha sol·licitat l’exposició itinerant “Jacques Leonard. Barcelona 

gitana”.  Lloc: Museu l'Alfolí de la Sal, L’Escala, Girona. Dates: 15 de juny- 12 d’agost de 2018. 

Ha tingut un total de 4.000 visitants. 
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3.2. Educació 

 

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 i també visites i tallers per a 

grups escolars de primària.  

 Aquest 2018 s’ha rebut la visita de 3 Instituts de secundària i 2 de primària que han participat 

en el taller: “Fotodescobertes del nostre entorn”, ideat i realitzat per A Bao a Qu, del qual 

s’han fet 5 sessions, amb un total de 102 participants.  

Per altra part, 6 instituts i 1 escola de primària han participat en visites guiades a les 

exposicions temporals amb un total de 181  assistents.  

 

        
     Foto A Bao a Qu        Foto A Bao a Qu 

 

       
   Foto A Bao a Qu           Foto A Bao a Qu 

 

 
             Foto AFB 
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3.3. Activitats 

 

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

visites guiades a les exposicions temporals,  tallers i casals d’estiu 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 2018, a més de les visites escolars desglossades en l’apartat anterior,  s’han dut a 

terme 42 visites guiades, 22  de les quals per a públic general i 20 de les quals per a públic 

universitari o  tècnics i professionals de  fotografia i d'arxiu, amb un total de 494  participants. 

 

         
 

             
 

 

    Grups en visita lliure 
 

A més dels grups que han sol·licitat visita guiada  a les exposicions, a l’AFB aquest any 2018 

s’han rebut 16 grups en vista lliure provinents d’equipaments diversos com escoles, centres 

cívics, universitats, centres de fotografia, casals de gent gran, etc.., amb un total de 231 

participants. 
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 Casal d’estiu 2018 

 

S’ha dut a terme  un casal d’estiu de fotografia entre el 25 i el 29 de juny , ideat per CliCme:  

“FOTOSEQÜENCIES. Des del terrat. Una altra manera de mirar”,  amb 15 participants.  

 

                         

   
 

 

 

 Nit dels Museus 2018 

 

L’AFB ha participat en la Nit dels Museus, dissabte 19 de maig, de 19 a 1 h, amb una proposta 

de col·laboració amb l’Ateneu Popular 9 Barris Fragments de circ dins el programa Creació & 

Museus, en la que es podia visitar l’exposició: «Darius Koehli. Inside Poblenou».  i també 

gaudir de les actuacions dels artistes de l’Ateneu Popular 9 Barris .  

La participació ha estat de 1.114 visitants. 
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 BIG DRAW Festa del dibuix 

 

L’AFB  ha participat en el BIG DRAW la Festa del dibuix que s’ha dut a terme el dia 28 

d’octubre, amb un taller conjunt amb la Fundació Fotocolectania i Gris Art  Escola 

Internacional de Fotografia,  amb la participació de 1.100 persones. 
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 Activitat  Entre Tallers i Museus BCN : Masterclass de cianotípia 

 

Entre Tallers i Museus proposa redescobrir l’artesania i els oficis artesans als museus i 

equipaments de la ciutat de Barcelona a través de masterclass i demostracions pràctiques. 

Activitat organitzada per l’ICUB i l’A-FAD. 

L’activitat en la que ha col·laborat l’AFB  ha estat una Masterclass pràctica de cianotípia a 

càrrec de Kind of Cyan . Ha consistit en la demostració de la tècnica de la cianotípia, impressió 

d’imatges a partir de materials fotosensibles gràcies a l’acció de la llum solar. 

Es va dur a terme en dues sessions el diumenge 6 de maig  al claustre del Convent de Sant 

Agustí amb un total de 130 participants. 

 

        
 

   
 Seminari “Bales de plata” 

Del 7 de febrer al 7 de març de 2018 i al llarg de cinc sessions, s’ha dut a terme el seminari 

“Bales de Plata”, per estudiar els usos de la fotografia en la Guerra Civil Espanyola tot  

commemorant el 80è aniversari de la Guerra Civil Espanyola. Ha estat organitzat conjuntament 

per Grisart Escola Internacional de Fotografia, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i el CRAI 

Biblioteca Pavelló de la República, i l’ha impartit Ricard Martínez., historiador i fotògraf.  

Total participants: 18 persones. 
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3.4. Conferències i presentacions 

 

Aquest 2018 s’han dut a terme quatre activitats entorn de les exposicions temporals. 

 

1. En el marc de l’exposició “Darius Koehli. Inside Poblenou” s’ha dut a terme el 19 de febrer 

de 2018 la presentació del catàleg de l’exposició  al barri del Poblenou.  A càrrec de Laura 

Terré,  fotògrafa, Mercè Tatjer, geògrafa i historiadora i Darius Koehli, fotògraf i comissari de 

l’exposició . L’acte va tenir lloc a la llibreria No llegiu del Poblenou, amb un total de 10 

participants. 

 

 

 

2. En el marc de l’exposició “Darius Koehli. Inside Poblenou s’ha realitzat la conferència “Passat 

i present del Poblenou” el 10 d’abril de 2018, a càrrec de Mercè Tatjer, geògrafa i historiadora i 

Jordi Fossas, arquitecte i amb la participació del fotògraf Darius Koehli. L’acte va tenir lloc al 

Museu del Disseny, amb un total de 31 participants. 
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3. En el marc de l’exposició “Carme Garcia. Des del terrat” s’ha presentat el catàleg de 

l’exposició, a càrrec de Isabel Segura, el 16 de juliol de 2018. L’acte va tenir lloc al Mirador de 

Maria Aurèlia Capmany, pl. de Sant Miquel, s/n., 9a pl., amb un total de 80 participants. 

 

 

 

4. En el marc de l’exposició “Carme Garcia. Des del terrat” s’ha dut a terme la conferència 

sobre la fotògrafa Carme Garcia, a càrrec de Victòria Bonet i Isabel Segura, el 3 d'octubre de 

2018 a l’ Agrupació Fotogràfica de Catalunya, amb un total de 40 participants. 
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3.5. Biblioteca 
  

 La biblioteca especialitzada en fotografia  ha incrementat el fons bibliogràfic amb la donació de 

13 llibres i l’ingrés per intercanvi de 9 llibres, tots ells especialitzats en fotografia.  

 La biblioteca de l’AFB compta actualment amb 1.747 exemplars i es pot consultar en línia des 

del catàleg de la biblioteca i hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat. 

Aquest 2018 s’han comptabilitzat 21 usuaris. 
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3.6. 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 2018, 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, 2 anuncis a la revista Time Out, 2 anuncis digitals al web de Núvol,  2 anuncis digitals 

al web de Time Out i 1 anunci digital al web de Catorze. Finançats per l’Institut de Cultura de 

Barcelona s’han posat 2 anuncis de l’exposició” Darius Koehli. Inside Poblenou” a la revista Art 

Gallery Guide i un anunci digital de l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” al web 

TR3SC. Per altra part, mitjançant convenis entre l’Arxiu i mitjans escrits, s’ha posat 1 anunci a 

la revista Sàpiens, 1 anunci a la revista La fotografia i un anunci a la revista Enderrock. 

 

 

  Anunci digital exposició: “  “Carme Garcia. Des del terrat”   al web del diari digital El Núvol 

 

                                                 
                      Anunci digital exposició: “Eduard Olivella. Documentant cultura” al web del mitjà  

                      digital cultural Catorze              
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 Elements de difusió 

 

S’han reeditat postals informatives de l’AFB en els idiomes català i castellà 

5.000 català 

3.000 castellà 

 

                               
 

S’han produït uns elements de difusió per a cada nova exposició:  

-10.000 postals per l’exposició “Carme Garcia. Des del terrat”    

-10.000 postals per a l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  

-Invitació electrònica  

                
    Banderola façana exposició                            Roll-up exposició “Eduard Olivella” 

   “Carme Garcia. Des del terrat” 
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Les postals de les exposicions s’han repartit 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 juvenil del Palau Robert, punt d’informació turística de la plaça Sant 

Jaume, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a l’Arxiu Municipal Contemporani, Foto 

Colectània,  Escola Gris Art, i als Centre Cívics de la ciutat. En el cas de la postal de l’exposició 

“Carme Garcia. Des del terrat”, també s’han distribuït a La Regidoria de Feminismes i LGTBI   

de l’Ajuntament de Barcelona  i al Centre de Cultura de Dones Francesca  Bonnemaison.  

 

                                            
 Postal exposició “Carme Garcia.                    Postal exposició “Eduard Olivella 
 Des del terrat”                     Documentant cultura” 

 

També 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 al’Ateneu Barcelonès amb la postal de  

l’exposició “ Carme Garcia. Des del terrat” 
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 Anuncis a pantalles informatives Palau de la Virreina 

Les exposicions s’han anunciat a les diverses pantalles instal·lades al vestíbul i al punt 

d’informació del Palau de la Virreina. 

 

                
                   Anunci exposició “Carme Garcia. Des del terrat” 

 

                                                                         
     Anunci exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura”  
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 Publicitat al carrer 

L’any 2018, de l’exposició  “Carme Garcia. Des del terrat” s’ha adjudicat 1 circuit de banderoles 

fanal cares B amb un total de 300 banderoles penjades. 

De l’exposició  ““Eduard Olivella. Documentant cultura”  s’han adjudicat 2 circuits de 

banderoles fanal cares B amb un total de 500 banderoles penjades. 

   

 

 
        
     Banderoles cares B exposició “ 

 

 
                         Banderoles cares B exposició “ 
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 Difusió on-line. Web i xarxes socials 

 

Pàgina web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Any 2018: núm. de visites: 34.301; núm. usuaris: 21.574; pàgines vistes: 98.746. Temps 

d’estada a la web: 2’ 47” . Sessions idioma català: 29.647 (86,43%), sessions idioma castellà:  

4.429 (12,91%), sessions idioma anglès:  225 (0,66%). 

 

                

 

 

  

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

 

Facebook 2018 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. d’amics acumulats: 18.804 ( 2017: 18.277); nous usuaris 2018: 527.   

Es fan de mitjana 3 o 4 publicacions a la setmana. Total publicacions any 2018: 196. Total 

m’agrada: 10.146, total comparticions: 2.435,  total comentaris: 211. 

 

 

 
 

 

 

Instagram 2018 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidors acumulats: 12.502 (2017: 9.625); nous usuaris 2018: 2.877. Total publicacions any 

2018: 177 posts. Total m’agrada: 56.615, total comparticions: 99,  total comentaris: 328. 

 

 

 
   

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn
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3. 7. 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,  BTV informatius, RTVE Informatius, Radio 4, La Vanguardia, 

Agència EFE, Catalunya Ràdio, Radio Nacional, El Núvol i  web Arxiu Municipal. 

Referències als mitjans de comunicació                 Nombre de referències 
Premsa                                                                                         34 
Ràdio                                                                                                6 
Televisió                                                                                         7 
Web                                                                                           186 
 

 
     TV3 Informatius      

  

   

 Roda 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 “Carme Garcia. Des del terrat” es va dur a terme una visita guiada per presentar 

el projecte expositiu de la mà de la comissària el 13 de juny de 2018. amb l’assistència de 

mitjans radiofònics, digitals i premsa. 

En l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” es va convidar a la premsa a una visita 

guiada pels comissaris de l’exposició el dia 27 de novembre de 2018, amb l’assistència de 

mitjans televisius, digitals i premsa. 
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         Visita de premsa exposició: “Carme Garcia. Des del terrat” 

 

 

 

3.8. Publicacions 

 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona el 2018 ha publicat el catàleg “Carme Garcia. Des del terrat”. 

Catàleg de l’exposició temporal. Coedició Ajuntament i Editorial  El Cep i la Nansa. Juny 2018. 

Consta de 120 pàgines amb 108 fotografies. La publicació inclou 2 textos de Isabel Segura 

Soriano i Victòria Bonet Carbonell . Edició en català amb textos en castellà.  

 

 
 

 

S’ ha publicat el  catàleg de l’exposició temporal “Eduard Olivella. Documentant cultura”. 

Coedició de l’Ajuntament de Barcelona i Editorial Factor Essencial . Novembre 2018. Consta de 

138 pàgines amb 128 fotografies. Textos de Lluís Saura Martí i Jaume Vidal Oliveras . Edició en 

català amb textos en castellà. 
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3.9. Accessibilitat i inclusió 

 

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

tant a nivell arquitectònic com en relació als continguts, s’ ha desenvolupat un projecte 

d’audiodescripció entorn a l’exposició “Darius Koehli. Inside Poblenou”.  

 

S’ha dut a terme l’audiodescripció de 10 fotografies de l’exposició amb el propòsit de 

col·laborar a fer accessible el patrimoni fotogràfic a aquelles persones que pateixen qualsevol 

tipus de discapacitat visual i que per tant, sense iniciatives com aquesta, es veurien privades de 

gaudir d’una part important de la nostra cultura. 

 

Segons les estadístiques consultades, s’han fet 49 reproduccions, 24 usuaris ho han sentit des 

del web de l’AFB i 25 usuaris des de la pàgina de Soundcloud. 

 

 
 

 

 

Visites guiades i visites lliures inclusives 

 

 

Per altra part, pel que fa a les visites guiades a les exposicions temporals, aquest 2018 s’han 

comptabilitzat  4 visites guiades, entre elles 1 visita guiada escolar  i 6 visites lliures de grups 

provinents de centres especialitzats que atenen  persones amb discapacitats físiques i 

psíquiques o bé en risc d’exclusió, amb un total de 101  participants.  
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3.10. Públics 

 

Aquest 2018 el total de visitants a l’Arxiu Fotogràfic ha estat de 9.120, hi ha hagut un augment 

de visitants si ho comparem amb l’any 2017 (8.416 visitants). 

 

Valorem que el augment en el nombre de visitants es pot atribuir a alguns factors lligats al 

calendari expositiu, sobre tot al contingut més mediàtic d’una de les exposicions: “Carme 

Garcia. Des del terrat”, excel·lent fotògrafa que ha estat una descoberta per al ciutadà. 

  

 També voldríem destacar una línia ascendent de la participació en activitats de difusió i 

educatives, que han pujat en més de 400 usuaris respecte l’any anterior i que era un dels 

objectius que ens havíem fixat, amb un augment de grups participants en les activitats 

educatives i les visites guiades.   

  

 Per altra banda, 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. 

 

                                               

                                  



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

42 
 

 

 

3.11. Usuaris sala consulta  

 

De l’anàlisi dels indicadors de l’any 2018 relatius a la consulta de l’Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona, es constata la tendència d’una constant davallada del número d’usuaris presencials. 

Les consultes remotes, que l’any passat semblava que ascendien, també han baixat. Els usuaris 

interns de la Sala de Consulta, però, han augmentat respecte l’any passat, tot i que molt 

lleugerament.  

 

En les dades relatives a la plataforma de venda on-line (ACCON) també observem una 

tendència a la baixa del número d’usuaris però, tanmateix, veiem un augment dels usos 

interns de l’Ajuntament de Barcelona, això és, de les peticions d’imatges baixades directament 

de la plataforma per Departaments o Serveis de l’Ajuntament. 

 

També han augmentat les consultes entrades mitjançant de la pàgina web de l’Ajuntament 

(IRIS), que sembla que tenen una clara tendència a pujar. 

De les dades es pot destacar l’augment de les sol·licituds de fotografies per feines internes del 

mateix Ajuntament i la davallada de les peticions i dels usuaris externs.  

Tot i així, hem de destacar que de moment no tenim dades del web de consulta en línia de 

l’Arxiu Municipal, on podrien haver-se derivat moltes consultes externes. 
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4. COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES 

 

4.1. Convenis i acords  

 

 Convenis i acords amb universitats 

Conveni de col·laboració amb el centre Escola d’Art Serra i Abella, per a la realització de 

pràctiques de digitalització de documents fotogràfics. 1 persona. 280 h. 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-Facultat de 

Filosofia i Lletres. Màster Anàlisi i gestió de patrimoni de realització de tasques de tractament i 

conservació de documents fotogràfics. 1 persona. 150 hores. 

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Geografia i Història, per a 

la realització de tasques de tractament i conservació de documents fotogràfics.  1 persona. 

210 h. 

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona-Facultat de Geografia i Història, per a 

la realització de tasques de tractament i conservació de documents fotogràfics. 1 persona.  

210 h. 

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. 750 hores. 

 

 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. 

 

 

 

 Convenis i acords amb mitjans de premsa 
 

Conveni de col·laboració amb el diari El Periódico i l’Arxiu Municipal de Barcelona per la cessió 

de pàgines per a insercions publicitàries de les exposicions i activitats.  
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4.2. Projectes en col·laboració 

 

L’AFB ha col·laborat amb el Photogenic Festival presentant de l’audiovisual “La ciutat 

enderrocada”, sobre el conjunt de fotografies generades per l’obertura de la Via Laietana, a 

l’espai Photocorner habilitat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, el 17 de novembre de 2018. 

 

                                              
 

 

 

En col·laboració amb Photographic Social Vision i El Centre Cívic Convent de Sant Agustí s’ha 

presentat al Centre Cívic Convent de Sant Agustí el 20 de novembre l’exposició “Des del carrer. 

Relacions humanes als barris de Ciutat Vella” en el marc del DOCfield Barcelona, Festival de 

Fotografía Documental. L’AFB hi ha col·laborat amb la selecció i cessió de les fotografies. 
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4.3. Participació en cursos, congressos, seminaris o publicacions 

 

Sessió “Perspectives de futur dels arxius”. Seminari L’Arxiu. Reptes de futur.  Arxiu Històric de 

Roquetes-Nou Barris, 21 juliol de 2018.  Jordi Serchs. 

 

Conferència: “El Archivo Fotográfico de Barcelona” . II Simposio Internacional de Memoria y 

Patrimonio Documental. Cali. Colombia. 12 octubre de 2018. Jordi Serchs 

Comunicació: “La ciutat enderrocada” Photogènic Festival. 17 de novembre de 2018. Jordi 

Serchs 

Sessió “Identificació i conservació de materials fotogràfics”. UAB. Escola d’Arxivística i Gestió 

de Documents. 20 de novembre 2018. Rafel Torrella 

Presentació “La veu de l’Arxiu” Jornades Imatge i Recerca. Girona. 23 de novembre de 2018. 

Jordi Serchs i t alumnes del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la 

Universitat de Barcelona. 

Comunicació “Fotografía turística, fotografia monumental” a VIII Encuentros de Historia de la 

Fotografia. UCLM. Toledo. 9 desembre 2018. Rafel Torrella. 

 

    
Conferència: “El Archivo Fotográfico de Barcelona”. Cali          Presentació “La veu de l’Arxiu” Jornades Imatge i Recerca. Girona 

     
Sessió “Perspectives de futur dels arxius”                                 Comunicació “Fotografía turística, fotografia monumental. Toledo       

Arxiu Roquetes-Nou Barris          
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5. ORGANITZACIÓ 

 

5.1. Recursos humans 

 

Personal propi   

Direcció    1 

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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5.2. Memòria econòmica 
 

 

Despeses 

Activitats educatives       4.587,71€ 

Exposició  Darius Koehli (2018)      10.639,15€ 

Exposició Carme Garcia     19.436,50€ 

Exposició Eduard Olivella    37.034,72€ 

Comunicació        2.218,17€ 

Publicacions      29.729,48€ 

Digitalitzacions      25.599,97€ 

Tractament i descripció     19.053,87€ 

Recursos (bestreta, viatges)         323,70€ 

Material de conservació    10.066,07€ 

Material de laboratori fotogràfic     1.128,54€ 

Material oficina        3.529,65€ 

Manteniment d’aparells         671,70€ 

Pòlisses d’assegurança          348,00€ 

Neteja        21.347,44€ 

Consergeria      34.147,70€ 

Bestreta                        539,12€ 

Romanent                                -5.244,74€ 

Total:                 215.156,75€ 
 

 

Subvencions 

Beques              6.606€ 
 

 

Inversions 

Compra fotografies       5.126,00€ 

Total:         5.126,00€ 

 

 

Ingressos 

Venda d’imatges  (Reproduccions)                 5.564,02€ 

Venda de publicacions                                                    1.867,31€ 

Activitats                                                                                         595,04€ 

Total:                                                                                           8.026,37€ 

  



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

48 
 

 

5.3. Obres i manteniment / Infraestructures 

 

Aquest 2018  no s’han dut a terme obres i manteniment de l’edifici  

 
 

    

5.4. Patrocini 

 

L’Institut de Cultura ICUB ha signat l’any 2018 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. 

 

 
Anunci patrocinat per El Periódico   

exposició: “Carme Garcia. Des del terrat”  
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6. RESUM D’INDICADORS 

 
Sala de consulta 
 

   

 

 

 
 
Visitants AFB any 2018 
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Activitats 
 

 
 
 
 
Activitats per a públic escolar i especialitzat                                       
 

 
 
 
 
Visites guiades 
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Conservació de fotografies 
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Reproducció de fotografies 
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Descripció de fotografies 

 


