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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: 127.728 fotografies. 

Destaquem  les donacions dels fons fotogràfics dels fotògrafs professionals Jordi Pol i  Albert 

Casanovas i de la fotògrafa Rosario Martínez Rochina. 

Amb l’increment de fotografies de l’any 2019, l’AFB conserva 3.281.439 fotografies.  

 

Per tal de fer accessible el patrimoni fotogràfic que custodia l’AFB i posar-lo a  l’abast dels 

ciutadans s’ha avançat en el tractament arxivístic, de conservació i de digitalització  dels fons 

fotogràfics de Jacques Leonard, Josep Postius Saura i del Fons Ajuntament de Barcelona: les 

fotografies presentades al concurs dels carrers que havien de desaparèixer amb l’obertura de la 

Via Laietana.  

 

Pel que fa a les exposicions, aquest 2019 s’ha clausurat l’exposició “Eduard Olivella. 

Documentant cultura” inaugurada el 2018 i  s’han presentat 2 noves exposicions: 

“La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” i “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució 

social 1936-1939 ”, amb gran èxit de públic.  Per altra part, l'Arxiu ha col·laborat  amb el Pla de 

Barris de Barcelona en l’exposició “16 barris, mil ciutats. Fotografies per a altres relats de la 

ciutat”, que ha documentat la transformació dels territoris més desfavorits de la ciutat.  

 

Pel que fa a les activitats de difusió i educatives destaquem l’ implementació per primer cop 

del taller “Fotomemòries “ amb  usuàries del casal d'avis del barri, amb la voluntat d’estimular 

a la gent gran per mitjà de la fotografia, crear un enllaç entre passat i present establint ponts i 

intentant aconseguir noves connexions que encara existeixen a través d’altres memòries, com 

la memòria emocional, amb un resultats molt positius.   

Pel que fa als públics, aquest 2019 hi ha hagut un augment de visitants a l’Arxiu Fotogràfic (16.469 

visitants). Valorem positivament l’augment en el nombre de visitants gràcies al calendari expositiu, 

sobretot al contingut més mediàtic d’una de les exposicions: “La ciutat dels passatges. Abans de la 

Via Laietana”, que ha estat tota una descoberta per al ciutadà.  
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2. FONS / COL·LECCIONS 

 

a. Increment 

L’any 2019 han ingressat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona mitjançant 18 donacions, 1 
comodat  i 1 transferència municipal  un total de 127.728 fotografies i també hi ha un ingrés de 
material fotogràfic i material complementari imprès.   

 

• Ingrés de fotografies per donació 

El total d’ingrés de fotografies provinents de 18 donacions és de  112.206  fotografies. 

 
1. El Sr. Carlos Javier Bolaños Coral ha fet donació d’unes fotografies digitals realitzades per ell 

sobre el paisatge urbà i les estacions de metro de les perifèries de Barcelona, datades de l’any 

2018. Total fotografies donació: 61 fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: Fons 

Carlos Javier Bolaños Coral. 

2. El Sr. Jordi López Mestres ha fet donació d’un conjunt de fotografies, l’autor de les quals és 

el seu pare Josep M. López López. Són imatges de carrers, edificis i monuments de Barcelona. 

També fotografies d'esdeveniments culturals i polítics a la ciutat, datades entre els anys 1960-

1978. . Total fotografies donació: 163 fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: 

Fons Josep Maria López López. 

3. El Sr. Jordi Pol Cullell, fotògraf professional,  ha fet donació del seu fons fotogràfic, datat 

entre els anys 1967-2014.  Són fotografies de Barcelona i la seva quotidianitat. Imatges de 

mercats, festes, barris de Barcelona, i altres col·leccions temàtiques com Belladona, gitanos, 

personatges, publicitat, concerts o exposicions. També ha donat material relacionat amb la 

fotografia com ara llibres, revistes, material sensible i altres. Total fotografies donació: 20.085 

fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: Fons Jordi Pol Cullell 

4. El Sr. Rafael Yanguas Laborda ha fet donació d’un conjunt de positius estereoscòpics, datats 

entre els anys 1922-1925,  d’actes religiosos i altres esdeveniments com el Carnaval, la visita 

dels monarques d'Espanya a Barcelona o l'embarcament del soldats per anar a la guerra 

d'Àfrica. També imatges de diferents indrets i edificis singulars de Barcelona i de sortides 

familiars a Sant Pol de Mar. Total fotografies donació: 70 fotografies. Les fotografies es 

conserven amb el nom: Fons Rafael Yanguas Laborda. 

5. Els germans Júlia Povo Casanovas i Pol Casanovas Povo han fet donació del fons fotogràfic 

del seu pare Albert Casanovas Blai, fotògraf professional que va treballar per l’Institut de 

Cultura i l’Ajuntament de Barcelona,  fotografiant esdeveniments festius i culturals de la ciutat. 

Fons datat entre els anys 1979-2006. Total fotografies donació: 77.609 fotografies. Les 

fotografies es conserven amb el nom: Fons Albert Casanovas Blai. 

6. La Sra. Lídia Díaz Bautista  ha fet donació d’un conjunt de fotografies realitzades per ella, 

datades de l’any 1994, de les dependències de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona abans i 
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durant les obres de remodelació de l’edifici de la Casa de l’Ardiaca.  Total fotografies donació: 

756 fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: Fons Lidia Díaz Bautista. 

7. La Sra. Núria Pach Ribot ha fet donació d’un conjunt de fotografies datades entre els anys 

1890-1957, d'àmbit familiar els autors de les quals són majoritàriament Pere i Antoni Pach. Són 

imatges de sortides i excursions a França, Suïssa, Itàlia, el Pirineu, Mallorca i València, entre 

d'altres llocs. També fotografies d'esdeveniments i indrets singulars de Barcelona. A més de 

retrats de família i uns llibrets amb imatges i articles del Butlletí del Centre Excursionista de 

Catalunya. Total fotografies donació: 1.046 fotografies. Les fotografies es conserven amb el 

nom: Fons Família Pach. 

8. La Sra. Rosario Martínez Rochina, una de les fotògrafes pioneres a Catalunya, que va formar 

part de l’Agrupació Fotogràfica, ha fet donació d’un conjunt de fotografies de les quals ella 

n’és l’autora, datades entre els anys 1966-2005.  Les imatges que conté el fons són sortides, 

excursions, esdeveniments familiars a Bugarra, València i Barcelona principalment. També 

recull imatges de diferents indrets i actes a la Ciutat Comtal. Total fotografies donació: 9.713 

fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: Fons Rosario Martínez Rochina. 

9. La Sra. Margarida Fàbregas Casas ha fet donació d’unes fotografies datades entre els anys 

1915-1985, l’autor és el seu pare, el fotògraf Tomàs Fàbregas Catarineu.   Aquestes fotografies 

s’annexen a la donació de 6.164 fotografies que Margarida Fàbregas va fer l’any 2012. Total 

fotografies donació: 2.083 fotografies. Les fotografies es conserven amb el nom: Fons Tomàs 

Fàbregas Caterineu. 

10. La Sra. Montserrat Raynard Llusà i la Sra. Enriqueta Raynard Llusà  han fet donació d’unes 

fotografies, datades entre els anys 1895-1910. Destaca una orla de la Facultat de Medicina de 

l’any 1895 i dos retrats de gran format emmarcats . Aquestes fotografies s’annexen a la 

donació de 2 fotografies que van fer l’any 2018. El material passa a formar part de la Col·lecció 

de positius sobre paper de l’AFB i de la Col·lecció de negatius de l’AFB. Total fotografies 

donació: 9 fotografies.  

11. La Sra. Glòria Rull Sans ha fet donació d’un conjunt de retrats familiars de diversos 

fotògrafs. datades entre els anys 1890-1920.  El material passa a formar part de la Col·lecció de 

positius sobre paper de l’AFB. Total fotografies donació: 42 fotografies. 

12. El Sr. Lluís Bonal Solà  ha fet donació d’unes fotografies digitals, de les quals ell n’és l’autor, 

de l’exterior i l’interior de l’antiga botiga “El Indio” del carrer del Carme i datades de l’ any 

2014.  El material passa a formar part de la Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB. Total 

fotografies donació: 9 fotografies. 

13. El Sr. Lluís Barba Encarnación ha fet donació d’unes fotografies del funicular de Montjuïc i 

d’altres indrets de  Barcelona realitzades pel seu avi José Encarnación González. datades entre 

els anys 1929-1930. El material passa a formar part de la Col·lecció de positius sobre paper de 

l’AFB. Total fotografies donació: 21 fotografies. 

14.. La Sra. Montserrat García Safont ha fet donació d’un conjunt de fotografies 

estereoscòpiques datades entre els anys 1908-1918,  de temàtica variada com sortides, 

excursions, diferents indrets de Barcelona i de Catalunya. També ha fet donació d’un visor 
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estereoscòpic. El material passa a formar part de la Col·lecció d’estereoscòpics de l’AFB. Total 

fotografies donació: 401 fotografies. 

15. La Sra. Viviana Fernández Domingo ha fet donació d’un conjunt de fotografies datades 

entre els anys 1910-1930. Són retrats de família, imatges d’esdeveniments de la ciutat, de 

treball en una fàbrica i altres de caire escatològic i humorístic.  El material passa a formar part 

de la Col·lecció d’estereoscòpics de l’AFB i de la Col·lecció de negatius de l’AFB.  Total 

fotografies donació: 82 fotografies 

16. La Sra. Maria Glòria Balcells Cortada ha fet donació d’uns  retrats realitzats amb la tècnica 

del ferrotip, datades entre els anys 1860-1880.  El material passa a formar part de la Col·lecció 

de positius directes de càmera de l’AFB. Total fotografies donació: 6 fotografies. 

17. El Sr. Jordi Ibáñez Segarra ha fet donació d’unes fotografies,  datades entre els anys 1947-

1949,  l’autor de les quals és el seu pare Miguel Ibáñez Segarra. Són imatges de temàtica 

sardanista: concursos, colles, aplecs i audicions de sardanes. El material passa a formar part de 

la Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB. Total fotografies donació: 25 fotografies. 

18. Hem rebut una donació anònima d’unes fotografies de temàtica familiar  i de la nevada de 

l’any 1962 a Barcelona, datades entre els anys 1930-1962. El material passa a formar part de la 

Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB i a la Col·lecció de negatius de l’AFB. Total 

fotografies donació: 25 fotografies. 

    
  Fons Albert Casanovas Blai                         Fons Jordi Pol 

 

             

   Fons Josep Maria López        Fons Rosario Martínez Rochina 
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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 de 196 exemplars de 

la revista Super Foto i 35 carrets de diverses marques, 9 contenidors de rodets , 1 caixa de 

paper fotogràfic i un quadern de nomenclatura de paper fotogràfic. 

 

 
 Donació Jaume Arisa i Albí           

 

 
                 

 

• Ingrés per comodat 

 

El total de fotografies provinents d’ 1 cessió per comodat és de: 31 fotografies. 

El Sr. Pau Vinyes Roig ha cedit en comodat  un conjunt de fotografies d’ esdeveniments 

rellevants entre els anys 1934-1936, com els Fets d’Octubre de 1934,  el retorn el 1936 del 

president Lluís Companys i consellers detinguts i de l’inici de la Guerra Civil espanyola. El 

material passa a formar part de la Col·lecció de positius sobre paper de l’AFB. Total fotografies 

comodat: 31 fotografies. 

 
                     Col·lecció de positius sobre paper    
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• Ingrés per transferència 

 

El total d’ingrés mitjançant 1 transferència municipal és de: 15.491 fotografies. 

 

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

(analògiques i digitals) que provenen de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació 

Internacional de l’Ajuntament i han estat produïdes per Cooperació Internacional. Són 

fotografies generades per l’activitat de Cooperació Internacional en països com Albània, Bòsnia 

i Hercegovina, Colòmbia, Cuba, Jordània, Kosovo, Moçambic, Palestina, entre d’altres i datades 

entre els anys 1994 i 2018. Total fotografies transferència: 15.491 fotografies. 

 

     
Transferència Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament 

 

 

 

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

actualment 3.281.439 fotografies. 
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b. Conservació 

Durant l’any 2019 s'ha procedit a realitzar el condicionament preventiu de materials de diversos 
fons per tal de facilitar la seva preservació, signaturització i consulta. El gran volum que moltes 
vegades tenen els fons fotogràfics porta a realitzar treballs sectorials, per materials o formats, 
de manera que el condicionament d'un fons voluminós pot abraçar diversos períodes, en serien 
un exemple els fons de Jacques Leonard o Josep Domínguez. 
 
Aquest any 2019 les tasques més significatives de conservació preventiva han estat: treball de 
condicionament i signaturització del fons Familia Pach, condicionar materials de donacions com 
Carlos Javier Bolaños, Ezequiel Mas o la restauració d'una interessant orla de la facultat de 
medicina de l'any 1870; També s’ha fet el treball d’una part del fons encara per registrar de 
Josep Domínguez (negatius en placa de vidre de 9x12, 6x9 i 10x15 cm corresponents als anys 
1930-1936) consistent en neteja, documentació, signaturització i digitalització. 
 
S'ha continuat amb la intervenció en neteja de dorsos, desenganxament i reubicació de positius 
del dipòsit de consulta, seguint la línia de protecció d'originals destinats a la consulta presencial 
dels usuaris; s'ha continuat la tasca de conservació preventiva del fons de l'Arxiu Fotogràfic de 
Museus, en concret en la neteja i protecció de plaques negatives de vidre de 18x24 cm 
relacionades amb les instal·lacions dels museus antics. 
 
Altres tasques revisades o efectuades pel departament de conservació: 
Realització de proteccions per a materials destinats a exposicions, així com els seus informes de 
condicions, i el seguiment de peces cedides per exposicions externes.  
 
Seguiment de les condicions climàtiques dels dipòsits, amb la proposta de reinstal·lació del 
sistema de mesures termohigromètriques automàtiques. 
 
Presentació de les instal·lacions de l'AFB i de les seves funcions en les visites concertades que 
s’han dut a terme l’any 2019 per a grups especialistes en fotografia o 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.  Pel que fa 

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

fons Jacques Léonard , Josep Postius Saura i Nissaga Pérez de Rozas.  

 

Del fons Jacques Léonard s’ha dut a terme la catalogació a nivell d’unitat documental composta 

de 5.062 negatius en blanc i negre. En aquesta fase s’han descrit una selecció de fotografies que 

mostren el paisatge urbà i l'entorn cultural i social de Barcelona i alguns indrets de Catalunya i 

Balears durant els anys del franquisme..  

 

Paral·lelament, s’ha realitzat la descripció de 4.314 negatius del fons Nissaga Pérez de Rozas. 

Aquestes fotografies són fruit de l’activitat professional com a fotoperiodistes dels Pérez de 

Rozas. Les imatges catalogades corresponen a esdeveniments de la vida cultural, política 

econòmica i esportiva dels anys 1955-1957 a Barcelona.  

 

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

de 9.862 negatius. El fons aplega la producció generada per Josep Postius 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.  

També s’ha descrit el material procedent del concurs de dibuixos i fotografies que l’Ajuntament 

va convocar l’any 1908 amb l’objectiu de documentar els carrers, places i espais que havien de 

desaparèixer amb l’obertura de la Via laietana. Totes aquestes fotografies formen part del fons 

Ajuntament de Barcelona. 

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

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

 

En total s’han catalogat 20.788 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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Fons Josep Postius Saura            Fons Jacques Léonard 

 

 

d. Préstec 

 Aquest any 2019 s’han demanat 129 fotografies de l’AFB en préstec.  

 

• S’han prestat un total de 44 fotografies a La Fundació Vila Casas per a l’exposició  en 

itinerància “Agustí Centelles. Retrat de Guerra”, que s’ha mostrat al Museu de 

Granollers  entre el 16 de maig i el 23 de juny de 2019.  

• S’han prestat un total de 44 fotografies a La Fundació Vila Casas per a l’exposició  en 

itinerància “Agustí Centelles. Retrat de Guerra”, que s’ha mostrat a la Sala Portal del 

Pardo, El Vendrell  entre el 19 de juliol i el 24 d’agost de 2019.  

• S’han prestat un total de 12 fotografies a la Virreina Centre de la Imatge per a 

l’exposició  “Àngels nous. Escenes de la reforma de la plaça de la Gardunya. Barcelona 

(2005-2018)”, que s’ha mostrat a la Virreina Centre de la Imatge entre el 20 de juliol i 

el 27 d’octubre de 2019.  

• S’ha prestat un total d’ 1 fotografia al Museu Nacional d’Art de Catalunya per a 

l’exposició  "Antoni Fabres i Costa. De la glòria a l'oblit",  presentada entre el 31 de 

maig i el 29 de setembre de 2019. La fotografia s’ha utilitzat per al catàleg de la 

mostra. 

• S’han prestat un total de 28 fotografies a la Fundació La Caixa per a l’exposició  

“Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema”, que s’ha mostrat al 

Caixaforum de Barcelona  entre el 31 d’octubre de 2019 i el 8 de març de 2020.  
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e. Recerca 

S’ha treballat de manera exhaustiva un fons acabat d’incorporar per donació de la Família 

Pach, a través d’un treball de màster de la Universitat autònoma de Barcelona. L’alumna Lidia 

Verdú va realitzar el treball de conservació preventiva i descripció del fons fotogràfic generat 

per Pere Pach Vistuer i Antoni Pach i Buira, pare i fill, així com una investigació sobre els autors 

que va acabar per concretar en la redacció del seu treball de màster en Anàlisi i gestió del 

patrimoni artístic. D’aquesta manera es va poder efectuar un avenç important en la 

reorganització del fons de cara a la seva difusió i consulta. 

D’altra banda, s’ha treballat part del fons del fotògraf Josep Domínguez que encara romania al 

dipòsit, realitzant un treball de conservació preventiva, identificació de contingut iconogràfic i 

digitalització. Resta la part de negatius en format 6x9 cm. El treball fet permet documentar una 

gran part de l’activitat del president Macià en els anys 1930-1933, sobretot en el seguiment als 

seus desplaçaments per les poblacions catalanes. També s’ha pogut comprovar com una part 

important de fotografies del fons Macià que es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que 

estaven sense autoria corresponien al treball fet per aquest fotògraf en aquells anys.  

Un altre tasca important ha estat la conservació preventiva i descripció d’una col·lecció de 

positius i negatius estereoscòpics pertanyents al fons del fotògraf Vidal  Ventosa. Aquesta 

col·lecció, guardada des de fa molt de temps en els fons de l’Arxiu Fotogràfic de Museus, 

aporta una interessant visió de fotografies d’aspecte familiar i viatger dins la trajectòria del 

fotògraf. 

 
    

 

f.  Fons en línia 

Dels més de tres milions de fotografies que formen part del fons de l’AFB, actualment  estan 
accessibles al catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona unes 242.000 imatges 
aproximadament. Aquest any s’han introduït 20.788 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 10.394 imatges dels fons de l’arxiu.   
 

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

Durant l’any 2019 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 que fa a treballs d’una dimensió considerable s’ha d’esmentar la digitalització de la totalitat 
del fons SE-GRÀ , amb un total de 10.216 negatius i de part del fons Jacques Léonard en 
compliment dels acords del contracte de comodat, amb la digitalització de 4.920 negatius. Com 
en els darrers anys s’ha continuat amb la digitalització del gran fons fotogràfic de Josep Postius 
 
De cara a l’exposició programada pel 2020 sobre la construcció del Poble Espanyol s’han 
digitalitzat 1.402 negatius del fons de l’Exposició Internacional de 1929 i la digitalització de la 
resta dels fons continua l’any 2020. S’ha iniciat també la digitalització del fons Josep Domínguez, 
amb un total de 999 negatius. Amb motiu de l’exposició programada pel segon semestre de 
2019, s’han digitalitzat 55 proves positives del fons CNT-FAI. 
 
A banda d’aquestes campanyes de digitalització de fons voluminosos s’ha continuat digitalitzant 
el fons Ajuntament (829 fotografies), així com algun serrell de campanyes anteriors, com el fons 
Eduard Olivella (77 diapositives). En funció de les comandes dels consultors s’han digitalitzat 825 
fotografies de fons diversos.    
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3. PROGRAMES PÚBLICS 

 

a. Exposicions 

 

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

ciutadans els fons fotogràfics de l’AFB aquest 2019 s’ha clausurat el 18 de maig  l’exposició 

“Eduard Olivella. Documentant cultura”. que s’havia inaugurat el 29 de novembre del 2018.  

 

Aquest 2019 s’han presentat 2 noves exposicions: 

- “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. Dates: 19 de juny a 31 d’octubre 2018.     

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

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

 

Per altra part, l'Arxiu ha col·laborat  amb el Pla de Barris de Barcelona en l’exposició “16 barris, 

mil ciutats. Fotografies per a altres relats de la ciutat”, que ha documentat la transformació 

dels territoris més desfavorits de la ciutat S’ha presentat entre el 16 febrer i 3 març de 2019.  

 

• Exposició  “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

Comissariada per Jordi Calafell (AFB) i Lluís Saura i Martí. S’ha presentat des del 29 de 

novembre de 2018 fins al 18 de maig de 2019.  S’han mostrat 112  fotografies. Va rebre 762  

visitants del 29 de novembre al 31 de desembre de 2018 i aquest any 2019 ha rebut 2.201  

visitants. El total de visitants de l’exposició ha estat de 2.963. 

L’exposició ha fet 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. 

L’any 2015 va ingressar a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) el fons d’Eduard Olivella i Falp 

(Barcelona, 1948, que consta d'unes 50.000 fotografies, fruit de la seva activitat professional. 

 

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 “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

 

Comissariada per Jordi Calafell  i Rafel Torrella i (AFB). S’han exposat  66 positius originals i 35 

còpies digitals  i ha rebut 10.585 visitants. 

L’exposició ha presentat una selecció de les fotografies guardonades en el concurs de 

fotografies i dibuixos que l’Ajuntament va convocar a finals de gener de 1908 amb l’objectiu de 

documentar tots els carrers, places i espais diversos que havien de desaparèixer amb 

l’obertura de la Via Laietana. Els autors són Adolf Mas, Joan F. Rovira, Carles Passos, Narcís 

Cuyàs, Josep Pons, Miquel Matorrodona i altres fotògrafs dels quals se’n desconeix la identitat. 

 

La col·lecció de fotografies conservades a l'AFB està integrada per més de sis-centes 

fotografies i constitueixen l’únic registre d’aquell territori desaparegut. Aquest fet les 

converteix en un dels conjunts més importants del patrimoni fotogràfic de la ciutat de 

Barcelona, però al mateix temps tenen la càrrega simbòlica d’un final d’ època i del desacord 

entre el bloc hegemònic de la ciutat i les seves classes populars. 

 

S’ha fet una publicació digital i una exposició virtual. Com a activitats de difusió al voltant de 

l’exposició s’ha dut a terme una conferència, visites comentades i tallers educatius.  
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• Exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

 

Comissariada per Andrés Antebi, Pablo González, Teresa Ferré i Roger Adam de l’Associació 
Observatori de la Vida Quotidiana OVQ, amb la col·laboració de la Fundación Anselmo Lorenzo 
i l’Ateneu Enciclopèdic Popular. S’ha presentat des del 29 de novembre de 2019 fins al 18 
d’octubre de 2020. Es mostren 90 fotografies i material gràfic complementari i ha rebut  2.795  
visitants del 29 de novembre al 31 de desembre  de 2019.  

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

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

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

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

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

presentació d’un catàleg el febrer de 2020.  

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

suport al treball de recerca del fons fotogràfic.  
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• Exposició  “Setze barris- Mil ciutats. Pràctiques fotogràfiques 

per a un relat de Barcelona”  

 

L’AFB ha col·laborat  en l’exposició “Setze barris- Mil ciutats. Pràctiques fotogràfiques 
per a un relat de Barcelona” que s’ha presentat a l’edifici El Borsí del  16 febrer- 3 març 2019, 

amb un total de 4.395 visitants. 

Els projectes que es presenten en aquesta exposició, realitzats entre el juliol i el desembre del 
2018, sorgeixen d’un encàrrec municipal amb el propòsit de desarticular algunes d’aquestes 
inèrcies i documentar el present de setze barris on es desenvolupa el Pla de barris de la ciutat. 
Constitueixen, també, una primera mostra de les més de tres-centes fotografies que han 
passat a formar part dels fons de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
 
Els comissaris de l’ exposició  han estat Marta Dahó i Marta Delclòs (Comuna fotogràfica) i  
Andrés Antebi i  Pablo González (OVQ).  
 
Els fotògrafs del projecte han estat: Anna Oswaldo, Edu Ponces, Joan Tomás, Julia Montilla, 
Marc Roig,  Mònica Roselló, Pau Faus, Rogier Delfos, Tanit Plana, Toni Arnau i Xavier Ribas. 
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• Exposicions virtuals 
 

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

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

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

 

Exposició virtual “Eduard Olivella. Documentant cultura”  1.125 

Any 2019: Núm. de sessions: 532 ; núm. usuaris: 462; pàgines vistes:1.125. 
 

 
 

 

Exposició virtual “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”  6.662 

Any 2019: Núm. de sessions: 2.957; núm. usuaris: 2.219; pàgines vistes: 6.662. 

 

 
 

 

Exposició virtual “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”  1.788 

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

 

Visites guiades 

 

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

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

 

 Aquest 2019 s’ha rebut la visita de dos Instituts  de secundària que un d’ells ha fet una visita 

guiada a l’Arxiu i les seves instal·lacions i l’altre, una visita a l’exposició temporal «Eduard 

Olivella. Documentant cultura». 

  

 

        

 
          Visita a l’exposició temporal Foto AFB 

 

 

  
Visita escolar  a l’Arxiu. Foto AFB 
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Taller Fotoseqüències 2019 

 

Projecte de recerca amb la fotografia, realitzat amb alumnes de 4t d’ESO de l’IES Verdaguer a 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i  ideat i realitzat per CliCme. 

Els alumnes han fet recerca sobre el barri de la Ribera amb una mirada diferent, realitzant un 
treball fotogràfic,  desenvolupant diferents línies de treball que han escollit a partir de la 
proposta de l’exposició «Eduard Olivella. Documentant cultura». 

L’exposició que fa un repàs de la trajectòria professional d’Eduard Olivella, vinculada a la vida 
cultural barcelonina, ha servit per descobrir amb els alumnes participants tant qüestions 
tècniques fotogràfiques com a aprendre a valorar les imatges. 

 

 

 
  Fotos ClicMe 
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Casal d’estiu 2019 

 

S’ha dut a terme  un casal d’estiu de fotografia entre l’1 i el 5 de juliol de 2019 , ideat per 

CliCme. Petites experiències fotogràfiques:  “FOTOSEQÜENCIES 2019. Refotografiem el barri”,  

amb 14 participants.  

Partint de l'exposició fotogràfica "La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana" 
aquest casal fotogràfic ha plantejat una descoberta inusual del barri, retratant-lo des dels 
espais que han canviat i no hi són, per comprendre els canvis que s’han anat donant al barri de 
Sant Pere , Santa Caterina i la Ribera. Hem confeccionat un Fotollibre d'un viatge fotogràfic 
singular. 
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Activitats educatives accessibles 

 

 

 

Taller Fotogrames de llum. Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia 

 

El dissabte 18 de febrer de 2019 s’ha dut a terme de la mà de Clicme Petites experiències 
fotogràfiques una sessió de fotogrames amb un grup de noies i nois de la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia, que han vingut a l’Arxiu per a conèixer l’equipament i realitzar 
al seu laboratori aquesta pràctica fotogràfica. 

Els  fotogrames són potser la forma més rudimentària de fotografia. És necessari simplement 
un paper fotogràfic verge, revelador, fixador i per descomptat llum. No obstant això, aquest 
procediment tan senzill ha estat molt important en la història de la fotografia, sent utilitzat per 
diversos autors que ens han deixat obres que són punts de referència en el desenvolupament 
històric-estètic de la fotografia. 

Ha estat una experiència molt enriquidora 

 

 
                    Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries 
 

 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha iniciat l’ any 2019 el taller “Fotomemòries” 
amb  usuàries del casals de gent gran de la Ribera , durant els mesos de març a maig,  amb un 
total de 12 sessions.  

El taller neix amb la voluntat d’estimular a la gent gran per mitjà de la fotografia.  

El projecte proposa nous camins i estímuls i té com a propòsit; crear un enllaç entre passat i 
present establint ponts i intentant aconseguir noves connexions que encara existeixen a través 
d’altres memòries, com la memòria emocional. Però també en la mesura en què intenta ser 
imatge d’un intercanvi de mirades, sense un altre propòsit que aquest mateix intercanvi, la 
fotografia pot ser un camí per eixamplar la comunicació i l’obertura entre les participants. 

Taller ideat i implementat per ClicMe Petites experiències fotogràfiques. 
 

                  

 
                Fotos Clicme 
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c. Activitats 

 

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

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

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

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

 

Visites guiades per a grups 

Aquest 2019, a més de les visites escolars desglossades en l’apartat anterior,  s’han dut a 

terme 47 visites guiades, 24  de les quals per a públic general i 23 de les quals per a públic 

universitari o  tècnics i professionals de  fotografia i d'arxiu, amb un total de 575 participants. 

     

                   
            Visita guiada a l’arxiu grup Plans d’ocupació 

 

 
           Visita guiada exposició “la ciutat dels passatges” 
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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 2019 

s’han rebut 20 grups en visita lliure provinents d’equipaments diversos com escoles, centres 

cívics, universitats, centres de fotografia, casals de gent gran, etc.., amb un total de 227 

participants. 
 

 
 

  

 

• Nit dels Museus 2019 

L’AFB ha participat en la Nit dels Museus, dissabte 18 de maig, de 19 a 1 h, amb la cloenda de 

l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” .  

La participació ha estat de 708 visitants. 
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Itineraris 

 

Aquest 2019 s’ha dut a terme l’ itinerari Traspassant els murs com una activitat al voltant de 
l'exposició “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. S’han fet 4 sessions en dissabte, 
en horari: de 10 a 13 h. i les dates dels itineraris han estat:  14  i 28 de setembre i 5 i 19 d’ 
octubre de 2019. El nombre d’assistents als 4 itineraris ha estat de 60 persones. 

Traspassant els murs  és un itinerari d'autor, guiat per Ricard Martínez, historiador i fotògraf. 
L’itinerari s’ha basat en la poderosa sensació que emana de les fotografies, quan aquestes són 
observades al mateix lloc on van ser realitzades. La ruta s’ha construït a partir d'una basta 
col·lecció de fotografies i dibuixos realitzats poc abans de l'enderrocament d'una via que havia 
de travessar una zona densament habitada per la història. Una àrea fotografiada per primer i 
darrer cop i que incorpora el repte extraordinari de visitar uns espais registrats per les imatges, 
que,  bé han desaparegut o, han estat traslladats. Els participants han resseguit aquesta 
absència en un escenari poblat per una nova ciutat. 

Traspassant els murs ha constituït una experiència participativa, on cada observador s’ha 
sentit còmplice d'una cadena de mirades unides per un mateix punt de vista, sempre en 
moviment. Ha transmès al participant el sentiment de mirar des del futur i l’ha fet sentir dins 
d'un temps més gran, on hi ha contribuït per un instant. 
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d. Conferències   

 

Aquest 2019 s’ha dut a terme la conferència " L’abans de la Via Laietana",  com una activitat 

entorn de l’exposició temporal  “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”. La 

conferència ha estat conduïda per Xavier Theros, escriptor, poeta i antropòleg,  amb data 22 

d’octubre de 2019 al  Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Sala Noble , amb un total de 51 

assistents.  

 

Pensada com un tall en la ciutat antiga, la Via Laietana va esborrar algun dels carrers més 

estrets i foscs de la Barcelona medieval, desfigurant així l’anomenat barri de la Catedral. Llocs 

tan populars com la Riera de Sant Joan, la plaça de l’Oli o el carrer de la Tapineria es van veure 

afectats per aquest projecte que, paradoxalment, provocaria la creació del nou barri Gòtic. Un 

recorregut per un conjunt d’espais desapareguts, la memòria dels quals continua soterrada 

sobre l’actual avinguda. 

 

       

 

 



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

28 
 

 

                    

e. Biblioteca 
  

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

34 llibres i l’ingrés per intercanvi de 12 llibres, tots ells especialitzats en fotografia.  

 La biblioteca de l’AFB compta actualment amb 1.793 exemplars i es pot consultar en línia des 

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

Aquest 2019 s’han comptabilitzat 21 usuaris. 
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f. Comunicació 

 

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

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

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

aconseguir notorietat i  presència en el camp de la fotografia. 

Aquest any 2019, 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, 1 anunci a la revista Sàpiens, 2 anuncis  a la revista El 

Núvol, 3 anuncis digitals al web de Núvol,  2 anuncis digitals al web de Time Out i 2 anuncis 

digitals al web de Catorze.cat. 

 

 
Anunci exposició “la ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana a la revista El Núvol 

 

 
             Anunci digital exposició:  “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39””   al web del Catorze.cat 
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• Elements de difusió de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

S’han reeditat 5.000 postals informatives de l’AFB en els idiomes francès i anglès 

3.125 anglès 

1.875 francès 

 

                     
 

 

 

 

S’han reeditat carpetes solapa de l’AFB: 500 exemplars 
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S’han produït uns elements de difusió per a cada exposició: 

 

Exposició “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

-10.000 postals  

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  

-Invitació electrònica 

- Photocall   

 

Mostra d’alguns elements de difusió:  

 
Banderola façana exposició 

 

                    

      Photocall   exposició “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 
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Exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
 

-10.000 postals per a l’exposició  

- Opuscle per als visitants  

-Fulls sala en 4 idiomes  

-Invitació electrònica  

-Torreta publicitària al carrer 

-Banderola façana  

-Banderoles fanal cares B  

-Roll-up  
 

Mostra d’alguns elements de difusió:  
 

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

    

 

                  
     Torreta a la plaça de Pons i Clerch de l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”  
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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 

Colectania,  Escola Gris Art, i als Centre Cívics de la ciutat.  

 

 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 Mercat de les Flors amb la postal de l’exposició “La ciutat dels passatges. 

Abans de la Via Laietana”” 

 

                                           
    Expositor a l’Institut Francès  amb la postal de  

l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
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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 “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 

 

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

 

L’any 2019, de l’exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura” s’ha adjudicat 1 circuit de 

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

De l’exposició “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana”  s’han adjudicat 3 circuits de 

banderoles fanal cares B amb un total de 900 banderoles penjades. 

De l’exposició  ““Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” s’ha adjudicat 1 

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

 

 

 
                              Banderoles cares B exposició “Eduard Olivella. Documentant cultura”  

 

 

             
       Banderoles cares B exposició “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” 
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• Difusió on-line. Web  xarxes socials i APP BCN Visual 

 

 

Pàgina web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Any 2019: núm. de visites: 55.701; núm. usuaris: 36.373; pàgines vistes: 146.267. Temps 

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

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

 

                

 

  

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

Facebook 2019 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. d’amics acumulats: 19.291 ( 2018: 18.804); nous usuaris 2019: 495.   

Es fan de mitjana 3 o 4 publicacions a la setmana. Total publicacions any 2019: 201. Total 

m’agrada: 11.245, total comparticions: 2.394,  total comentaris: 284. 

 

 
 

 

Instagram 2019 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidors acumulats: 16.199 (2018: 12.502 ); nous usuaris 2019: 3.697. Total publicacions any 

2019: 179 posts. Total m’agrada: 68.123, total comparticions: 81,  total comentaris: 462. 

 

 

 

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn


Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

38 
 

   

APP BCN Visual 2019 

 

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 2019 s’han baixat l’aplicació 870 usuaris nous,  522 des de l’Iphone i 348 des de 

android 

Usuaris totals de l’APP fins l’any 2019: 20.093 usuaris 
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g. Presència als mitjans / Premsa 

 

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

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

TV3/ Canal 324 informatius,  Betevé informatius,  La Vanguardia, El diario.es,  Què fem?,  El 

Núvol , Agencia EFE, El País, El Punt Avui, Ara i el Nacional.   

 

 

Referències als mitjans de comunicació                 Nombre de referències 

Premsa                                                                                         34 
Ràdio                                                                                                1 
Televisió                                                                                         6 
Web                                                                                             145 
 
 
 

 
     Noticia BETEVÉ Informatius      

  

   

• 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 “La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana” es va dur a terme una visita 

guiada per presentar el projecte expositiu de la mà dels comissaris el 19 de juny de 2019, amb 

l’assistència de mitjans radiofònics, digitals i premsa. 
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En l’exposició “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” es va convidar a la 

premsa a una visita guiada pels comissaris de l’exposició el dia 29 de novembre de 2019, amb 

l’assistència de mitjans televisius, digitals i premsa. 

 

 

 
  Visita de premsa exposició: “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

 

 

 

h. Publicacions 

 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha editat una publicació digital de l’exposició “La ciutat dels 

passatges. Abans de la Via Laietana”,  el juny de 2019. Consta de 45 pàgines amb 15 fotografies. 

La publicació inclou 2 textos dels comissaris Rafel Torrella i Jordi Calafell . S’ha fet una versió en 

català i una altra versió en castellà i s’ha penjat al web de l’AFB.  

 

 
 

 

Està previst la publicació de l’exposició temporal “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució 

social, 1936-1939”per al febrer de l’any 2020, editada per l’Ajuntament de Barcelona. 
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i. Accessibilitat i inclusió 

 

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

s’han dut a terme visites guiades a les exposicions temporals, en total 4 visites guiades, entre 

elles 1 visita guiada escolar, per a grups de nouvinguts o amb necessitats especials. 

 

Pel que fa a les visites lliures inclusives han vingut a visitar les exposicions 6 grups provinents 

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

risc d’exclusió. 

 

Aquest 2019 s’han comptabilitzat 101 participants .  
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j. Públics 

 

Aquest 2019 el total de visitants a l’Arxiu Fotogràfic ha estat de 16.469 , hi ha hagut un 

destacable augment de visitants si ho comparem amb l’any 2018 (9.120 visitants). Valorem 

positivament  l’augment en el nombre de visitants gràcies al calendari expositiu, sobretot al 

contingut més mediàtic d’una de les exposicions: “La ciutat dels passatges. Abans de la Via 

Laietana”, que ha estat tota una descoberta per al ciutadà. 

 

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

Fotomemòries en el que hi ha participat usuàries del Casal de barri de Ciutat Vella i que degut 

a l’èxit es continuarà oferint  com una activitat en el programa educatiu de l’AFB. 

                       

 Constatem que es consoliden els grups participants en les activitats educatives i les visites 

guiades, ja que hi ha molts grups de públic general com també de públic especialitzat que cada 

any participen de nou en les activitats i les visites.   

  

 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. 
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k. Usuaris sala consulta  

 

De l’anàlisi dels indicadors de l’any 2019 relatius a la consulta de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 

observem com persisteix la tendència a la baixa de les consultes presencials, iniciada fa anys. 

Aquest any, però, detectem també una davallada de les consultes remotes, possiblement 

perquè el Catàleg en Línia dels Arxius Municipals, que permet la cerca i l’accés a les imatges dels 

nostres fons, ha anat creixent amb ingestes i això ha pogut facilitar que l’usuari accedeixi a una 

major quantitat de fotografies, alliberant el contacte directe amb la Sala de Consulta.  

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

a la baixa del número d’usuaris, tant externs com interns, però un increment de les compres.  

Respecte les consultes entrades mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament (IRIS), que semblava 

que tenien tendència a pujar, les dades han fet una davallada i situa els indicadors a l’alçada de 

l’any 2015. 
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4. COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES 

 

 

a. Convenis i acords  

 

 

• Convenis i acords amb universitats 

Conveni de col·laboració amb la Universitat 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 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. 
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b. Projectes en col·laboració 

 
                       

L’AFB ha co-produït l’exposició del col·lectiu de fotògrafs SE-GRÀ, del qual l’Arxiu fotogràfic 

conserva el seu fons de negatius i que s’ha presentat al Born Centre de Cultura i Memòria entre 

el 16 de maig i el 15 de setembre de 2019. 
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c. Participació en cursos, congressos, seminaris o publicacions 

 

Conferència “El viatge per la construcció del poble espanyol de Montjuïc” a càrrec de Rafel 
Torrella. Cercle Artístic de Sant Lluc. 1 de juliol de 2019  

Curs "Conservació Preventiva dels materials fotogràfics" (6 crèdits ECTS) del Màster en 
ensenyaments artístics de conservació i restauració de Patrimoni Fotogràfic. A càrrec de Rafel 
Torrella  Escola Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals de Catalunya. 28 
Octubre - 8 Novembre 2019 

Comunicació "Fotografia i memòria. Fotoperiodisme a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona" dins el 
marc de la celebració:   “80 años después. 1939-2019. Pasado y futuro del Centro Asturiano de 
Barcelona”. A càrrec de Rafel Torrella. Centre Cívic Pati Llimona. 22 novembre 2019   

Ponència "Itineraris del patrimoni museístic barceloní. 1936-1939", dins la "Jornada Científica 
Patrimoni medieval i guerra civil." organitzada per Amics de l'Art Romànic. A càrrec de Rafel 
Torrella. Institut d'Estudis Catalans. 25 Novembre 2019 

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. 30 novembre 2019 

Classe "Identificació i conservació en els Arxius Fotogràfics" A càrrec de Rafel Torrella. Mòdul 
Arxivística i Gestió de Documents. ESAGED. Fundació UAB.  3 desembre 2019 

Taula rodona “Fotografia, cultura i gestió cultural” a càrrec de Jordi Calafell . Lumínic. Festival 
de fotografia de St. Cugat. 27 abril 2019 
 
 

       
Taula rodona “Fotografia, cultura i gestió cultural”                Comunicació "Fotografia i memòria. Fotoperiodisme                    

Sant Cugat       a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona" 

  Jornada “80 años después. 1939-2019.  

  Pasado y futuro del Centro Asturiano de Barcelona” 

  Centre Cívic Pati Llimona. 
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5. ORGANITZACIÓ 

 

a. 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  



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

48 
 

 

b. Memòria econòmica 
 

 

Despeses 

Activitats educatives       4.995,64€ 

Exposició  Eduard Olivella (2019-20)     1. 379,40€ 

Exposició Via Laietana     32.592,71€ 

Exposició Gràfica anarquista    34.159,65€ 

Exposició 16 barris, mil ciutats    16.782,51€ 

Comunicació        3.144,20€ 

Digitalitzacions      13.552,00€ 

Tractament i descripció     15.300,40€ 

Investigació Fons Se-Grà      9.000,00€ 

Restauració de fotografies      1.687,95€ 

Reubicació fotos dipòsits         871,20€ 

Material de conservació      5.685,99€ 

Material de laboratori fotogràfic     2.999,05€ 

Material oficina        6.499,83€ 

Manteniment d’aparells      1.226,23€ 

Pòlisses d’assegurança          348,00€ 

Neteja        24.775,87€ 

Consergeria      34.730,90€ 

Bestreta                         259,75€ 

Total:                  210.022,18€ 
 

 

Subvencions 

Beques             4.596€ 
 

 

 

Ingressos 

Venda d’imatges  (Reproduccions)                 5.149,06€ 

Venda de publicacions                                                    1.338,00€ 

Activitats                                                                                        610,00€ 

Total:                                                                                           7.097,06€ 
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c. Obres i manteniment / Infraestructures 

 

Aquest 2019  s’han dut a terme diferents actuacions pel que fa a obres i manteniment de l’edifici.  

1. s’ha procedit a instal·lar nous aparells d’aire condicionat a tots els espais de l’Arxiu   

 

      
 

  

2. S'ha instal·lat un sistema de generació fotovoltaica al terrat de l’edifici del Convent de Sant 
Agustí, edifici municipal on hi ha ubicat l’Arxiu fotogràfic de Barcelona 

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals 
(PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en 
els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que 
promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia. 

El Convent de Sant Agustí és el primer edifici municipal amb una placa d’energia solar per a 
l’autoconsum que s’ha construït  amb la inversió de la ciutadania. El projecte vol incentivar un 
rol actiu dels veïns i les veïnes en l’evolució cap a un nou model energètic més sostenible. 

La instal·lació fotovoltaica genera 38.880 kWh, l’electricitat equivalent a la necessària per 
cobrir les necessitats de disset llars, i es destina a l’autoconsum del mateix edifici. A més, 
permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, amb un estalvi anual de 14.700 
quilograms de CO2. 

     
Plaques fotovoltaiques al terrat 

   

 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10679?user_id=CATALA
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10679?user_id=CATALA
http://energia.barcelona/ca/entre-tots-generem-la-nostra-energia
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d. Patrocini 

 

L’Institut de Cultura ICUB ha signat l’any 2019 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: “La ciutat dels passatges. 

Abans de la Via Laietana”  
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6. RESUM D’INDICADORS 

 
Sala de consulta 
 

    

Usuaris                  Ajuntament           Externs 

Usuaris presencials 30                      112 
    
Usuaris no presencials                                                                                                                      194                      874 

                                                                                                                                                     Total usuaris           1.210 

 

Via d’accés dels usuaris                      Nombre 

IRIS   762 

Correu electrònic corporatiu                      1.068 

 

Consultes                      Nombre 

Documents consultats de forma presencial                      26.320 

 

Reproduccions de fotografies a petició dels usuaris                    Nombre 

En suport digital                        2.195 

 

 
 
 
Visitants AFB any 2019 
 

 

 Visitants exposicions                 Nombre 

 Eduard Olivella. Documentant cultura                         2.963 
    
 La ciutat dels passatges. Abans de la Via Laietana                                10.585                                                                                                                                 

 Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social                                                                                                   2.789                                                        

  Total            16.337 

 

 Visitants totals                      Nombre 

 Visitants totals a l’Arxiu any 2019  Total            16.469 
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Activitats 
 
 

      
    Tipus de públic   Nombre    Assistents 
 
     General        44       1.158 
      
     Escolar          7             55 
 
     Especialitzat        23           281 
 
     TOTAL         74       1.494 
 

 
 
 
 
Activitats segons els  públics                                       
 

 
 
 
 
Visites guiades i portes obertes 

 
 

 

Tipus Nombre Assistents 

Visites guiades al centre       9          86 

Visites guiades al centre i a les exposicions     12        189 

Visites guiades a les exposicions     28        335 

Jornades de portes obertes       3     1.377 

 

 
  

                                                              Visites                                            Tallers   Casal estiu 
 
                                                   Nombre       Assistents                 Nombre      Assistents    Nombre      Assistents 
 
     Joves             1                    14 
 
    Gent gran 1                       8   
 
    Secundària                              2                       35 1  10 
     
    Universitària                           5                       61  
     
    Altres escoles de 
    fotografia/ arxivística         18                     220                              1                  10        
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Conservació de fotografies 

Actuació        Dates extremes               Volum 

Condicionament preventiu 

Fons Ajuntament          1860-2019  2.087 

Fons Exposició Internacional de 1929          1913-1930  2.392 

Fons Carlos Javier Bolaños Coral                2018      61 

Fons Família Pach         1890-1957  1.111 

Fons Jacques Leonard         1950-1980  5.070 

Fons Lluís Plandiura Pou         1902-1952    102 

Fons Josep Domínguez         1925-1941  1.015 

Fons Ezequiel Mas         1920-1950    390 

Col. positius directes de càmera         1840-1929       1 

Varis         1860-2019    288 

Restauració 

Positius sobre paper         1860-2000        1 

 

 

 

 

Descripció de fotografies 

 

 

Fons o col·lecció                                                                      Dates extremes                      Volum fotografies 

Fons Rosario Martínez Rochina                                       1967-2005                        9.951  

Fons Yann Mercader                                                          1970-2001                      79.067  

Fons Cristian Maury                                                           1975-2006                      80.471  

Fons Família Pach                                                               1890-1957                        1.046   

Fons Ajuntament de Barcelona.                                      1994-2018                                                   15.491  
B172 Cooperació Internacional 

    



Memòria 2019  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

54 
 

 

 

Reproducció de fotografies 

 

 

Descripció de projectes de digitalització                           Dates extremes                               Volum fotografies 

 

Fons Eduard Olivella  1970-2000              77 

   

Fons Ajuntament  1860-2019         829 

   

Fons Francesc Serra  1903-1967         183 

   

Fons SE-GRÀ  1976-1979                                 10.216 

   

Fons Jacques Leonard  1950-1980                                   4.920 

   

Fons Expo Internacional 1929  1913-1930                                   1.402 

   

Fons Josep Domínguez  1925-1941        999 

   

Fons CNT-FAI  1936-1939            55 

   

Col·lecció d’àlbums  1880-1980        112 

   

Fons varis sala de consulta  1880-2000                                     530  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


