
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en col·laboració  
amb l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de 
Catalunya, organitza entre els mesos de maig i juny un taller  
d’iniciació a la Paleografia, on es treballaran documents  
representatius del fons de l’Arxiu. 
Inscripció gratuïta, places limitades i per ordre d’inscripció.

Docent: Núria Jornet-Benito, professora titular de la UB
Del 4 de maig al 15 de juny de 2021, de 17 a 19.30 h
TALLER VIRTUAL

Taller  
de Paleografia.
Un recorregut a través dels documents  
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona



Taller de Paleografia.
Un recorregut a través dels documents  
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

1a Sessió

Les bases  
de la Paleografia.  
Llegir i transcriure
Dijous 13 de maig

1. La Paleografia i altres tècniques 
historiogràfiques (Diplomàtica, 
Sigil·lografia) per analitzar  
el document i possibilitar  
la seva explotació per a la recerca 
o la difusió social.

2. Concepte de transcripció 
paleogràfica.

3. Les abreviatures.
4. Exercicis de transcripció.

2a Sessió

Escriure al llarg  
del temps.  
Les lletres i l’estructura 
del document
Dimarts 18 de maig

1. L’evolució gràfica. Tipus de lletres. 
A partir de la documentació  
de l’AHCB.

2. Concepte d’estructura 
diplomàtica.

3. Exercicis d’identificació 
d’estructura diplomàtica.

3a Sessió

Datar al llarg del temps. 
Les cronologies  
dels documents 
Dimarts 25 de maig

1. Datacions. Sistemes de datació.
2. Exercicis d’identificació  

de datacions.
3. Exercicis de datació.

4a Sessió

Un recorregut per les 
tipologies de l’AHCB I: 
el fons municipal
Dimarts 1 de juny

1. Un recorregut per les tipologies  
de l’AHCB I.

2. Exercicis d’identificació  
de tipologies, transcripcions, 
datacions, etc.

5a Sessió

Un recorregut per les 
tipologies de l’AHCB II: 
el fons municipal  
i altres fons
Dimarts 8 de juny

1. Un recorregut per les tipologies  
de l’AHCB II.

2. Exercicis d’identificació  
de tipologies, transcripcions, 
datacions, etc.

6a Sessió

Noves cerques  
per a noves inquietuds. 
Una visita a l’Arxiu
Dimarts 15 de juny 

1. Cercar a l’Arxiu Municipal  
(catàlegs i recursos).

2. Visita amb mostra documents  
de l’AHCB.

Professora: Carme Muntaner  
(Arxiu Històric de la Ciutat)

Sessió de presentació

L’arxiu: escriure per documentar, cercar per recordar 
Dimarts 4 de maig, a les 18 h 
Sessió oberta en streaming

Conferències: 
Teresa Vinyoles, doctora en Història Medieval  
“Els arxius, memòria de la humanitat”
Daniel Piñol, doctor en Història Medieval  
“Escriure al llarg de la Història: una obligació, un plaer i... un perill”


